
ЗАЯВКА 
 
на участь у Всеукраїнській науково- 
практичній  конференції,  присвяченій 90-
річчю  створення кафедри  землеробства і 
агрохімії ім. В.І. Сазанова факультету  
агротехнологій та екології 
 
 
Прізвище ____________________________ 
Ім’я _________________________________ 
По-батькові __________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання _________ 
_____________________________________ 
Назва доповіді (тез)____________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Потреба в технічних  засобах для ілюстрації 
доповіді ( вказати яких саме)____________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Потреба в житлі_________________(так/ ні) 
Телефон моб._________________________ 
Е-mail _______________________________ 

 
 
 

Сподіваємось на Вашу участь в 
конференції. 

 
 
 
 
 

Для участі у конференції 
 

необхідно не пізніше 10 листопада 
2018 року надіслати електронною  поштою : 
(e-mail: tatarenkoann@ukr.net): 
 
 текст  доповіді ( тез), оформлений 

згідно вимог; 
 заявку  на участь у конференції; 
 у разі потреби  друкованого 

екземпляру збірника скановану 
копію квитанції про сплату 50грн. 

Проїзд: 
Від Південного залізничного вокзалу 

тролейбусами 1, 4, 12 або маршрутним таксі 
до зупинки «Стадіон» 

Від  Київського залізничного вокзалу 
тролейбусами 1,4 або маршрутним таксі до 
зупинки «Сінна» 

Від центрального автовокзалу  
автобусами 20, 21 (кільцевий) до зупинки 
«Сінна» або «Університет» 

 
Контактна особа:  

Міщенко Олег Вікторович, зав. 
кафедрою, тел..0502275422 

Кошти  надсилати  поштовим 
переказом на адресу: 34003, м. Полтава, 
вул. Сковороди 1/3, кафедра землеробства 
та агрохімії, Тараненко Сергій 
Володимирович  

або на картковий рахунок Приватбанку 
№ 5168742227637802, одержувач  
Тараненко Сергій Володимирович, із 
зазначенням призначення платежу – П.І.П/б 
учасника 

 

 
ПРОГРАМА 

 
27 листопада 

 
800-1000 – реєстрація і поселення  учасників 
конференції 
1000-1030 – вітання учасників конференції 
1030-1230– пленарне засідання 
1230-1330 -  перерва 
1330-1500 продовження пленарного засідання 
1500-1530 – підведення  підсумків конференції 
1600– 90 славетних літ – вечір спогадів 

 
28 листопада 

800-900 – екскурсія по академії 
900-1000- відвідування музею академії – 
 
На конференцію приймаються 

матеріали науковців науково-дослідних 
установ, викладачів закладів вищої освіти, 
докторантів, аспірантів, представників 
органів державного і місцевого 
самоврядування, громадських організацій, 
підприємств АПК, інших установ, пов’язаних 
з темою конференції. 

Робочі мови конференції: українська, 
російська. 

Місце проведення. 
36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, 

Полтавська державна аграрна академія, 
навчальний корпус №1, 2-й поверх, аудиторія 
41. 

 

mailto:tatarenkoann@ukr.net


  
Вимоги до оформлення матеріалів 
 
 
Обсяг матеріалів — до чотирьох повних 

сторінок розміщуються на аркуші паперу 
формату А4 (297 × 210 мм), поля зверху, 
знизу, праворуч, ліворуч — 2,0 см. У лівому 
верхньому куті проставляють індекс «УДК». 
Нижче, через інтервал, посередині - прізвище 
та ініціали автора, науковий ступінь, вчене 
звання. 

Нижче, без відступу, посередині, - назва 
організації, яку представляє автор. 

Через інтервал, посередині НАЗВА 
РОБОТИ.  

Через інтервал розміщують текст 
доповіді,  шрифт Times New Roman, розмір - 
14 пт, інтервал - одинарний, абзацний 
відступ - 1,2 см.  

Література, оформлена згідно вимог. 
Формат файлів - Doc. або Docх. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Відповідальність за зміст та 

достовірність поданих матеріалів несуть 
автори.  

 
Звертаємо увагу, що за вимогами 

МОН, тексти будуть перевірятися 
на наявність запозичень.  

 
 

ПРИКЛАД: 
 

УДК: 
 

Ніколаєв В.В., доктор с.-г.наук, професор 
Полтавська державна аграрна академія 

 
ВПЛИВ ОБРОБІТКУ ГРУНТУ НА… 

 
 Відомо, що обробіток грунту….(далі 
текст) 

 
Література. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МІНІСТЕР СТВО ОСВІТИ І  НАУК И УК Р АЇНИ  
 

МІНІСТЕР СТВО АГРАРН ОЇ ПОЛІТИК И І  
ПРОДОВОЛЬ СТВА  УК РА Ї НИ  

 
 

ПОЛТАВСЬК А ДЕР ЖАВН А АГРАР НА 
АК АДЕМІ Я  

 

 
 
 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ЗЕМЛЕРОБСТВА  І АГРОХІМІЇ: 

ІСТОРІЯ ТА СЬОГОДЕННЯ 

 
Всеукраїнська   

науково-практична  конференція 
 присвячена 90-річчю  заснування 
кафедри  землеробства і агрохімії 

 ім. В.І.Сазанова факультету  
агротехнологій та екології 

 
 

27-28 листопада 2018 р. 
м. Полтава 

 
 

Інформація про конференцію в мережі 
Інтернет: 

www. pdaa.edu.ua 


