
Заявка 

на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції 

 

НАУКОВІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

Прізвище, ім'я, по батькові ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Повна назва організації ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Факультет, лабораторія ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Поштова адреса, індекс організації ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Телефон (код) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Факс ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

E-mail ... ... ... ... ... ... .... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Назва доповіді ................................................ .......... 

Науковий напрямок № ............................................... . 

Планую виступити (необхідне підкреслити): 

- з доповіддю (до 10 хв); 

- з інформацією (до 5 хв). 

Потреба в технічних засобах для ілюстрації доповіді 

(вказати, яких саме )................................ 

Потреба в житлі (необхідне підкреслити): 

потрібне;       непотрібне 

 

Термін проживання з ... ... ... ... ... ... ... ... 2019 р. 

 до ... ... ... ... ... ... ... .. 2019 р. 

 

 

Дата ............................. Підпис ........................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для участі у конференції 

необхідно до 25 жовтня 2019 р. надіслати: 

1) електронною поштою: 

• текст тез доповіді, оформлений згідно з вимогами; 

• заявку на участь у конференції; 

• скановану (фото) копію квитанції про сплату 

організаційного внеску (100 грн за участь у 

конференції та публікацію тез доповідей, для 

пересилання поштою матеріалів конференції 

додатково сплачується 25 грн); 

•2) матеріали конференції будуть розміщені на 

офіційному сайті агрономічного факультету ХНАУ 

ім. В.В. Докучаєва в розділі "Конференції на 

факультеті" (режим доступу 

http://knau.kharkov.ua/agrofak.html). 

 

Про прийняття тез до друку і включення їх до 

програми конференції буде повідомлено додатково 

(електронною поштою). 

 

Збірники матеріалів та програма конференції будуть  

надіслані учасникам протягом двох днів (електронний 

варіант) від дня проведення конференції, а друковані 

версії протягом двадцяти днів 

 

Проїзд від залізничного вокзалу до станції 

метро "Індустріальна" (колишня "Пролетарська"), 

а далі автобусом № 200 або № 186 

 до зупинки "ХНАУ ім. В.В. Докучаєва" 

 

Квитки на зворотній проїзд учасникам 

рекомендується замовляти заздалегідь самостійно 

 

Контактна особа: 

Міхєєв Валентин Григорович 

Тел: +38(096)-639-81-79 

Е-mail: mixeev.valentin@outlook.com 

 

Кошти надсилати поштовим переказом на адресу: 

Міхєєв Валентин Григорович, 62483, Україна, 

Харківська обл., Харківський р-н, п/в «Докучаєвське-2», 

навч. міст. ХНАУ 

або банківським переказом: 

на картку ПриватБанк 5168 7426 0003 2845 

Призначення платежу – участь у конференції  

(з вказуванням ініціалів платників) 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ 

І ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 
 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В.В. ДОКУЧАЄВА (УКРАЇНА) 
 

ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА ІМ. В.Я. ЮР’ЄВА 

НААН (УКРАЇНА) 
 

ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І БАШТАННИЦТВА 

НААН (УКРАЇНА) 
 

ІНСТИТУТ ҐРУНТОЗНАВСТВА ТА АГРОХІМІЇ 

ІМЕНІ О.Н.СОКОЛОВСЬКОГО (УКРАЇНА) 
 

БІЛОРУСЬКА ДЕРЖАВНА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА АКАДЕМІЯ 

(РЕСПУБЛІКА БІЛОРУСІЯ) 
 

АКАДЕМІЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ НАУК 

ГРУЗІЇ (ГРУЗІЯ) 
 

СЛОВ’ЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

(РЕСПУБЛІКА МОЛДОВА) 
 

ВОРОНЕЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ ІМ. ПЕТРА 1 (РОСІЯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Наукові засади підвищення ефективності 

сільськогосподарського виробництва 
 

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ 
 

30-31 жовтня 2019 р. 

Україна, Харків

mailto:mixeev.valentin@gmail.com


Тематичні напрямки роботи конференції 

 

1. Енерго- і ресурсозберігаючі екологічно безпечні 

технології виробництва овочевих і плодових культур. 

2. Селекція і генетика сільськогосподарських рослин. 

3. Сучасні технології виробництва продукції 

рослинництва. 

4. Інноваційні технології післязбиральної обробки та 

зберігання сільськогосподарської продукції. 

5. Діагностика і класифікація ґрунтів. 

6. Охорона та раціональне використання ґрунтового 

покриву. 

7. Управління ґрунтовим режимом. 

8. Сучасні системи землеробства. 

9. Новітні технології виробництва та переробки 

продукції тваринництва. 

10. Сучасне технічне забезпечення виробництва 

сільськогосподарської продукції. 

Робочі мови конференції: українська, 

                                              російська, 

                                              англійська 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 

Матеріали обсягом до трьох повних сторінок 

розміщуються на аркушах паперу формату А4 

(297х210 мм), поля зверху, знизу, праворуч, ліворуч – 

2,0 см. У лівому верхньому куті проставляється індекс 

«УДК». Нижче, через інтервал, посередині – прізвище 

та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання. 

Нижче, без відступу, посередині – назва організації, 

яку представляє автор. Нижче, без відступу, 

посередині електронна адреса організації або (краще) 

автора, для наукової переписки зацікавлених роботою. 

Нижче, через інтервал, посередині – НАЗВА 

РОБОТИ. Через інтервал розміщують текст тез 

доповіді (шрифт Times New Roman, звичайний, розмір 

– 14 пт, інтервал – одинарний, абзацний відступ – 

1,25 см (5 знаків). Текст має бути побудований за 

наступною схемою: постановка проблеми, виклад 

основного матеріалу досліджень, висновки, список 

літератури. Студенти і здобувачі наукових ступенів у 

кінці тез доповіді обов'язково вказують наукового 

керівника, його науковий ступінь, посаду, 

використовуючи прийняті скорочення (шрифт Times 

New Roman, звичайний, розмір – 10 пт). 

Назви файлів повинні містити прізвище першого 

автора, наприклад, для тез доповіді – ivanov_abstr; для 

заявки – ivanov_registr. Формат файлів. Doc або. Rtf. 
 

Відповідальність за зміст і редакцію несе автор. 

Оргкомітет залишає за собою право редагувати, 

скорочувати та відхиляти надіслані матеріали, які не 

несуть нової наукової інформації або не відповідають 

вищенаведеним вимогам. Кошти в разі відхилення тез 

не повертаються. 
 

ТЕЗИ ДРУКУЮТЬСЯ В АВТОРСЬКІЙ РЕДАКЦІЇ 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

УДК 631.35.02.11 

 

Іванов І.І., студент* 

Харьковский национальный аграрный университет 

им. В.В. Докучаева 

е-mail: mixeev.valentin@outlook.com 

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

УКРАЇНИ 

 

Текст (постановка проблеми; виклад основного 

матеріалу досліджень; висновки; список літератури) 

_________________ 

* Науковий керівник – Петров П.П., канд. с.-г. наук, доцент 

 

Місце проведення: 

Україна, 62483, Харківська обл., Харківський 

р-н, п / в "Докучаєвське-2", навчальне містечко ХНАУ 
 

ПРОГРАМА: 
 

30 жовтня 

8
00

-12
00

– реєстрація, поселення учасників конференції 

(місце проведення – корпус 2, поверх 1, вестибюль) 

12
00

-14
00

 – пленарне засідання 

(місце проведення – корпус 2, аудиторія 2-255) 

14
00

-15
00

 – перерва 

з 15
00

 – робота по секціях 
 

31 жовтня 

10
00

-14
00

 робота по секціях; 

14
00

–15
00

 – підведення підсумків конференції, 

екскурсії, від’їзд 

Чекаємо на Вашу участь у 

Конференції!!! 
 

Всі бажаючі можуть надсилати наукові статті обсягом 

від 6 до 12 сторінок, які будуть надруковані у фахових 

наукових виданнях університету. Вартість публікації – 

35 грн за одну сторінку. Вимоги до статей – 

загальноприйняті для фахових видань України. 

 

Видання ХНАУ ім. В.В. Докучаєва, що мають статус 

фахових: 

- Вісник Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Рослинництво, 

селекція і насінництво, плодоовочівництво» (Дідух 

Наталія Олександрівна Тел: (+38-097)-463-65-29 Е-

mail: natasha.didukh@ukr.net). 

- Вісник Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні 

науки» (Пономарьова Марина Сергіївна Тел: (+38-

097)-417-09-02 Е-mail: univerms@ukr.net). 

- Вісник Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Фітопатологія 

та ентомологія» (Леженіна Ірина Павлівна Тел: (+38-

0572) 99-72-05 Е-mail: iryna57lezhenina@gmail.com). 

- Вісник Харківського національного аграрного 

університету ім. В.В. Докучаєва. Серія 

«Ґрунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове 

господарство, екологія ґрунтів» (Новосад Константи 

Богданович Тел: (+38-0572) 99-79-90 E-mail: 

kafsoil@ukr.net). 

- Науковий журнал «Вісник Харківського 

національного аграрного університету 

ім. В.В. Докучаєва. Серія «Біологія» (Колупаєв Юрій 

Євгенович Тел: (+38-0572) 99-70-35, 99-73-52 E-mail: 

plant_biology@ukr.net). 

- Вісті Харківського ентомологічного товариства 

(Леженіна Ірина Павлівна Тел: (+38-0572) 99-72-05    

Е-mail: iryna57lezhenina@gmail.com).  

 

УВАГА! 

Фахові видання університету готуються до друку і 

видаються ОКРЕМО від Матеріалів конференції. 

Вимоги до статей та умови публікації авторам треба 

завчасно дізнатися у відповідальних секретарів 

відповідних збірників. 

mailto:plant_biology@ukr.net

