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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародна науково-практичній 

інтернет - конференції «Ефективне функціонування екологічно стабільних 

територій у контексті стратегії стійкого розвитку: агроекологічний, 

соціальний та економічний аспекти», що  буде проводитися 28 листопада 

2018 р. Полтавською державною аграрною академією. 

 Робочі мови – українська, російська та англійська. 

 

Для участі в конференції запрошуються доктори і кандидати наук, 

докторанти, аспіранти, магістри, керівники та фахівці комерційних організацій 

й органів державного та муніципального управління, всі зацікавлені особи. 

 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Агроекологічні, соціальні та економічні передумови трансформації 

сільськогосподарських угідь в екологічно стабільні. 

2. Агроекологічні основи раціонального використання земель для створення 

екологічно стабільних територій. 

3. Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти сільськогосподарського 

природокористування територій. 

4. Методика та методологія оцінки стану довкілля, ефективності управлінських 

дій зі створення і функціонування екологічно стабільних територій. 

5. Оцінка та аналіз еко-соціальної і економічної стабільності територій. 

6. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони природних 

ресурсів на екологічно стабільних територіях. 

7. Агроекологічні, соціальні та економічні складові ефективного 

функціонування екологічно стабільних територій. 

8.  Формування екологічної свідомості та еколого – валеологічне виховання 

 



ОРГКОМІТЕТ: 
Аранчій В.І. – професор, ректор, Полтавська державна аграрна академія; 

Шапар А. Г. - доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, директор 

Інституту проблем природокористування та екології НАН України, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки       (м. Дніпро) 

Писаренко П.В.- доктор сільськогосподарських наук, професор, академік інженерної 

Академії України, перший проректор, Полтавська державна аграрна академія; 

Купінець Л. Є.-  доктор економічних наук, професор, завідувач відділу економіко-

екологічних проблем приморських регіонів, Інститут проблем ринку та економіко-

екологічних досліджень  (м. Одеса); 

Писаренко В.М. - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри захисту 

рослин, ПДАА; 

Маренич М.М.  - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан факультету 

агротехнологій та екології,Полтавської державної аграрної академії  

Онопрієнко Д. М. – кандидат сільськогосподарських наук, професор, перший проректор, 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет   (м. Дніпро); 

Романчук Л.Д. - доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи 

та інноваційного розвитку, Житомирський національний агроекологічний університет (м. 

Житомир); 

Дідух І. М. - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, декан агрономічного факультету, 

Вінницький національний аграрний університет  (м. Вінниця); 

Суханова С. Ф. - доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової 

роботи, Курганська державна сільськогосподарська академія      ім. Т.С. Мальцева (м. 

Курган); 

Рустімбаєв Б. Є. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри «Маркетинг і 

сервіс» (м. Астана, Казахстан); 

Калініченко А. В. -   доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач відділу 

відновлювальних джерел енергії, Опольський політехнічний університет (м. Ополе, Польща); 

Самойлік М.С. - доктор економічних наук, завідувач кафедри екології, збалансованого 

природокористування та захисту довкілля ПДАА; 

Борсук А.В.. – магістр Університету Хоенхайм, м. Штутгарт (Німеччина). 

УМОВИ УЧАСТІ 

Для участі у роботі конференції необхідно до 16 листопада 2018 р. подати до 

оргкомітету заповнену за формою, що додається, заявку і відредагований текст тез 

або матеріалів в електронному форматі на е-mail:  

maryna.galytska@pdaa.edu.ua. 

В електронному варіанті кожна стаття повинна бути в окремому файлі, а в імені 

файлу вказується прізвище першого автора. 

Участь у конференції дистанційна. 
РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА 

Прізвище, ім’я, по батькові  

Вчений ступінь, звання  

Посада  

Організація  

Телефон:  

E-mail:  

Секція конференції  

Назва тез, прізвища авторів  

Форма участі (онлайн-виступ/ публікація без виступу)  

Отримання сертифікату ( так/ні)  

 

Анкета заповнюється для кожного учасника конференції. 

Надсилання заявки є обов’язковим! 

http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001058
http://www.nas.gov.ua/UA/Department/Pages/default.aspx?DepartmentID=0001058
http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000304
http://www.nas.gov.ua/UA/Org/Pages/default.aspx?OrgID=0000304
mailto:maryna.galytska@pdaa.edu.ua


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  
1. Обсяг матеріалів і тез, . оформлення текстової частини, рисунків і таблиць 

повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових 

публікацій. 

2. Матеріали подають у текстовому редакторі Microsoft Word (2003) з 

розширенням *.doc, гарнітура – Times New Roman, формат сторінки А4 (240×297 

мм), поля – 2 см з усіх сторін. Шрифт тексту: розмір (кегль) – 14 pt; інтервал – 1,5, 

абзацний відступ – 1 см. 

3. Графічний матеріал виконують у доступних для подальшого редагування 

програмах. Для рисунків і таблиць застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 

кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-біла гама, розміщення легенди – внизу 

рисунку. Під таблицями й рисунками слід вказувати джерело. 

4. Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у рядок із 

заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. 

Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту. 

5. Математичні формули виконують у редакторі формул Microsoft Equation. 

6. Посилання на джерела в тексті дають у квадратних дужках [1, с. 2]. 

Бібліографічний опис літературних джерел оформлюють згідно з ДСТУ ГОСТ 

7.1:2006. 

7. Перенесення слів (у тому числі й автоматично) не допускається. 

8. Не  допускаються  скановані  й  великі  таблиці,  скановані 

(сфотографовані), не згруповані або кольорові рисунки. 

Текст повинен бути побудований в логічній послідовності, без повторень, з 

чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового тексту, без 

граматичних і стилістичних помилок. Матеріал повинен бути вичитаний і 

відкоригований. 

СХЕМА ВИКЛАДУ  

 

Петров Іван Іванович 

канд. екон. наук, доцент 

Інститут економіки, технологій і підприємництва 

м. Тернопіль, Україна 

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

Текст статті 

 

Бібліографічний список 

 

 

 



УВАГА! 

Публікація матеріалів і тез конференції  у збірнику здійснюється 

безкоштовно.  Електронна версія поширюється безкоштовно.  

 

Для учасників можлива видача сертифікату учасника конференції з 

додатковою оплатою 25 грн. 

 

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити від 

включення у збірник матеріалів, що не відповідають вимогам.  

 

 На конференцію приймаються результати оригінальних досліджень, які 

раніше не публікувалися.  

 

За підсумками роботи конференції буде підготовлений електронний 

збірник матеріалів і тез з присвоєнням УДК, ББК.   

 

Ознайомитися із збірником матеріалів конференції можна з 28 листопада 

2018 за посиланням: 

https://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-

pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya 

 

Відповідальність за зміст публікації несуть автори!!! 

 

Контактні телефони відповідального виконавця: 

Моб. тел..+38 (066) 830 88 97 Галицька Марина Анатоліївна 

        +38 (098 )603 36 94  

maryna.galytska@pdaa.edu.ua 

 

Оргкомітет буде вдячний Вам за можливість доведення до відома своїх 

колег  і всіх бажаючих інформації про проведення конференції  

 

 

ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДЯКУЄМО ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ! 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ! 

https://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya
https://www.pdaa.edu.ua/department/kafedra-ekologiyi-zbalansovanogo-pryrodokorystuvannya-ta-zahystu-dovkillya
mailto:maryna.galytska@pdaa.edu.ua

