
Вимоги до оформлення статей 

додаються. Матеріали подають у 

текстовому  редакторі Microsoft Word 

(2003–2007) з  розширенням *.doc, гарнітура 

– Times New Roman, формат сторінки – А4, 

береги – 2 см з  усіх сторін. Шрифт тексту: 

розмір (кегль) – 14 pt, інтервал – 1,0, розмір 

абзацного  відступу – 1,0 см. 

Бібліографічний опис  літературних джерел 

оформляється згідно з  ДСТУ 8302:2015 

(обов’язкова умова!). Обсяг статей – до 5 

сторінок.  

 Структура:  
• індекс УДК  

• назва статті  

• прізвище, ініціали автора (авторів), 

науковий  ступінь, вчене звання, посада  

• назва організації, де працює автор  

• електронна адреса (e-mail)  

• основний текст має містити такі структурні 

елементи: актуальність теми, мету роботи 

(постановка проблеми), матеріали та методи 

досліджень, результати досліджень, висновки 

(або завдання / проблема, що порушується для 

подальшого розв'язання)  

• бібліографічний список  

• реферати українською та англійською мовами  

Електронні збірники статей будуть 

розіслані авторам протягом семи днів після 

проведення конференції.  

За достовірність наведеної в 

публікаціях інформації відповідальні 

автори! 

Контактні телефони:  
+38 0955877700 Тараненко Сергій 

Володимирович,  

+38 0995398320 Олепір Роман Вікторович.  

Форма участі в конференції – 

дистанційна 

Робочі мови: українська, російська та 

англійська.  

За підсумками роботи конференції буде  

підготовлений електронний збірник статей, 

якому будуть присвоєні УДК, ББК, ISBN, doi. 

Участь у конференції та 

публікації статей в електронній 

версії збірника – безкоштовні! 

Вартість друкованого   

екземпляра – 100 грн.  
Кошти перераховувати на карту 

ПриватБанку № 5168 7422 2763 7802, 

одержувач Тараненко Сергій 

Володимирович, із зазначенням 

призначення платежу та П.І.Б. учасника. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище, ім’я, по батькові  

(кожного автора) _______________________ 

Науковий ступінь_______________________ 

Вчене звання___________________________ 

Посада________________________________ 

Ступінь вищої освіти (для здобувачів) _____  

Організація (повна назва) ________________ 

Контактний телефон ____________________ 

E-mail:________________________________ 

Тематичне спрямування конференції:______ 

Назва статті____________________________ 

Потреба в друкованому збірнику (так/ні)___  

ЗАЗДАЛЕГІДЬ ВДЯЧНІ ВАМ   

ЗА СПІВПРАЦЮ!  

 

ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА   

АГРАРНА АКАДЕМІЯ  

Кафедра землеробства і 

агрохімії  ім. В. І. Сазанова  

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА   

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА   

КОНФЕРЕНЦІЯ  

«ПЕРШІ САЗАНОВСЬКІ ЧИТАННЯ»,  

присвячена 100-річчю заснування 

Полтавської державної  

аграрної академії  

 

 

27 листопада 2020 року  

Інформація про конференцію   

в мережі Інтернет:   

www. pdaa.edu.ua 

 

Шановні колеги!  



Запрошуємо Вас взяти участь 

у  Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «ПЕРШІ САЗАНОВСЬКІ 

ЧИТАННЯ», присвяченій 100-річчю 

заснування Полтавської державної аграрної 

академії, яка відбудеться  

27 листопада 2020  року.  
Для участі у конференції запрошуються 

наукові працівники, викладачі закладів 

вищої освіти, докторанти, аспіранти, 

здобувачі вищої освіти та представники 

агробізнесу.   

Тематичне спрямування 

конференції:  

1. Землеробство, агрохімія і   

ґрунтознавство.  

2. Рослинництво. 

3. Агроекологія і захист рослин.  

4. Дослідна справа. 

Для участі в роботі конференції 

необхідно до 20 листопада 2020 р. 

надіслати на електронну адресу 

taranenkoserg@ukr.net:  

1) заявку на участь у роботі конференції,  

2) відредагований текст статті.  

У назвах файлів слід вказувати прізвище 

першого автора, наприклад: 

Ivanov_Zayavka, Ivanov_Article.  

Підтвердження про прийняття 

матеріалів і включення їх до електронного 

збірника здійснюється протягом 3-х 

робочих днів, про що автору буде 

повідомлено електронним листом. У разі 

відсутності повідомлення необхідно 

надіслати матеріали повторно. Прийняті 

матеріали не повертаються.  

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ  
Поспєлов С. В. – завідувач кафедри 

землеробства і  агрохімії ім. В. І. Сазанова 

ПДАА, доктор с.-г. наук (відповідальний 

редактор);  

Тараненко С. В. – доцент кафедри землеробства 

і  агрохімії ім. В. І. Сазанова ПДАА, кандидат  

с.-г.  наук;  

Олепір Р. В. – ст. викладач кафедри 

землеробства і  агрохімії ім. В. І. Сазанова 

ПДАА, кандидат с.-г.  наук (відповідальний 

секретар);  

Ласло О. О. – доцент кафедри землеробства 

і  агрохімії ім. В. І. Сазанова ПДАА, кандидат  

с.-г.  наук;  

Опара М. М. – професор кафедри землеробства 

і  агрохімії ім. В. І. Сазанова ПДАА, кандидат  

с.-г.  наук;  

Гордєєва О. Ф. – доцент кафедри землеробства 

і  агрохімії ім. В. І. Сазанова ПДАА, кандидат  

с.-г.  наук;  

Біленко О. П. – ст. викладач кафедри 

землеробства  і агрохімії ім. В. І. Сазанова 

ПДАА, кандидат с.-г.  наук.  

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ  

Аранчій В. І. – ректор ПДАА, професор 

(голова);  

Писаренко П. В. – перший проректор 

ПДАА,  доктор с.-г. наук (заступник голови);  

Горб О. О. – проректор з науково-педагогічної, 

наукової роботи ПДАА, кандидат с.-г. наук 

(заступник голови);  

Маренич М. М. – декан факультету 

агротехнологій  та екології ПДАА, кандидат  

с.-г. наук;  

Гангур В. В. – завідувач кафедри 

рослинництва  ПДАА, доктор с.-г. наук;  

Міщенко О. В. – завідувач кафедри 

екології,  збалансованого природокористування 

та захисту  довкілля ПДАА, кандидат с.-г. наук.  

 Біля витоків заснування 

кафедри землеробства ПДАА 

стояв соратник академіка 

М. І. Вавилова Віктор Іванович 

Сазанов, який  брав безпосередню 

участь в організації Полтавського 

сільськогосподарського політех-

нікуму – нинішньої Полтавської 

державної аграрної академії.  
З 1 червня 1925 року по 1 

грудня 1929 року він  працював викладачем і керівником 

секції дослідної справи на агрономічному відділенні, був 

обраний професором. В. І. Сазанов опублікував понад 125 

наукових праць із питань землеробства, дослідної справи, 

серед них відома книга «Сільськогосподарська справа в 

рослинництві та її методика».  

 
 

ВІДОМІ УКРАЇНСЬКІ ВЧЕНІ – КОЛИШНІ 

СТУДЕНТИ  В. І. САЗАНОВА З ПОЛТАВСЬКОГО 
АГРОКООПЕРАТИВНОГО ТЕХНІКУМУ 


