
Умови участі у конференції: 
Для участі у конференції необхідно до 

08.09.2015 р. надіслати на адресу 
оргкомітету заявку учасника, матеріли 
доповідей та сплатити організаційний 
внесок розміром 130 грн. Матеріали 
доповідей подавати у вигляді тез (обсяг 2 
сторінки формату – А-4).  

 

Додаткова інформація 

Організаційний комітет конференції 

пропонує проживання учасників 

конференції у гуртожитку для приїжджих. 

Орієнтовна вартість проживання 100-150 

грн./добу за місце, або в студентському 

готелі, орієнтовна вартість проживання 70 

грн./добу за місце. 

При плануванні участі у конференції 

учасники можуть розраховувати на 

проживання в готелях «Мир» та 

«Голосіївський», що знаходяться поблизу 

університету. Детальна інформація за 

адресами: www.hotelmir.kiev.ua  та 

www.hotelgolos.kiev.ua  

Дорога, проживання та харчування 

учасників конференції здійснюються за 

рахунок відряджуючої сторони. 

 

Місце проведення конференції: 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, 

03041, Україна, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 11 

 

 

 

 

 

Проїзд до університету: 

від станцій метро  «Либідська»   та   

«Виставковий центр», а також  від 

Центрального автовокзалу маршрутним  

таксі № 212 до зупинки «Навчальний 

корпус №10». Також можна скористатись 

тролейбусами № 2, 11, 12 до зупинки 

«Готель «Голосіївський» 

 

Контактна інформація: 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України 

 

Секретар Спілки молодих вчених  

тел.: +38(098) 843 33 15 

E-mail: druz_nv3011@ukr.net 

                   maryna.galat@gmail.com 

 
Надсилати потрібно заявку, текст доповіді, 

електронний варіант, копію квитанції про 

оплату. Назви файлів мають бути підписані 

відповідно до прізвища та ініціалів учасника 

конференції.  

Наприклад: Іванов  Л.М. _ Квитанція  

                     Іванов  Л.М. _ Тези  
 

Детальна інформація на сайті   

http://www.nubip.edu.ua 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ 

у  ІІI міжнародній науково-практичній 

конференції молодих вчених та студентів 

«Актуальні проблеми наук про життя 

 та природокористування» 
 

 

 

 

Міністерство освіти і науки  

України 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

ВМГО «Спілка молодих аграріїв України» 

Спілка молодих вчених НУБіП України  

Рада аспірантів НУБіП України 

Студентська організація НУБіП України 

 

 

 
 

ІІI Міжнародна науково-

практична конференція  

молодих вчених  

 
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

НАУК ПРО ЖИТТЯ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 

 

28–31 жовтня   2015 року 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

м. Київ 

http://www.hotelmir.kiev.ua/
http://www.hotelgolos.kiev.ua/
mailto:druz_nv3011@ukr.net
mailto:maryna.galat@gmail.com


Вельмишановні колеги! 

 

 Повідомляємо Вас, що у  жовтні 2015 року в 

Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України відбудеться ІІІ 

Міжнародна науково-практична конференція 

молодих вчених “Актуальні проблеми наук про 

життя та природокористування ” 

 

 

Тематичні напрями роботи конференції 

- Рослинництво, ґрунтознавство, екологія і 

біотехнології у сільському господарстві. 

- Виробництво безпечної та якісної 

сільськогосподарської продукції – запорука 

здоров’я нації. 

- Лісове і садово-паркове господарство на 

засадах сталого розвитку. 

- Розвиток економіки і менеджменту в умовах 

євроінтеграційних процесів 

- Гуманітарні науки 

- Актуальні проблеми розвитку земельних 

відносин в умовах євроінтеграційних процесів 

- Проблеми майнових і земельних відносин 

аграрного сектору України в трансформаційних 

процесах сучасної держави 

- Новітні техніка і технології 

агропромислового виробництва 

- Енергоефективність в агропромисловій та 

природоохоронній сферах 

- Інформаційні технології в 

природокористуванні 

- Конструювання та дизайн 

сільськогосподарської техніки 

- Інноваційні технології у будівництві 

- Автоматизація біотехнологічних процесів 

- Сучасні проблеми сільськогосподарської 

радіології 

- Якість та безпека продукції АПК «Від 

лану до столу», в умовах збереження природних 

ресурсів 

- Дорадництво. 

Програма конференції 

 

28 жовтня  

 

8.30 – 18.00 Прибуття та поселення 

учасників конференції  

15.00  Ознайомчі візити у підрозділи 

університету  

 

29 жовтня 

 

8.30 – 10.00          Реєстрація учасників  

                              конференції  

10.00 – 12.00        Пленарне засідання  

                              конференції  

12.00 – 13.00 Перерва на обід   

13.00 – 17.00        Робота секцій за напрямами  

  

30 жовтня  

 

10.00 – 12.00         Робота секцій за напрямами 

12.00 – 13.00 Перерва на обід   

13.00 – 17.00         Підведення підсумків     

                               конференції  

 

31 жовтня  

 

10.00 – 13.00         Культурно-екскурсійна     

програма  

16.00         Від’їзд учасників  

 

 

Термін подання заявки  

до 08 вересня 2015 р. 

Зразок оформлення тез 

 

УДК 331.101/264:316.343.37(477) 

ЗАЙНЯТІСТЬ  СІЛЬСЬКОЇ МОЛОДІ В 

УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

Л.В. РУДЕНКО, студентка магістратури 

Науковий керівник – В.К. ТЕРЕЩЕНКО, 

д.е.н., проф., академік НААНУ 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Необхідність покращення  показників  

національного ринку праці …. 

 

Реквізити для сплати 

Оплата за участь у конференції та видання 

збірників проводить на розрахунковий 

рахунок 31259205216289 в ГУДКСУ у м. 

Київ. Код ЄДРПОУ 00493706, МФО 

820019. Особовий рахунок – 15.25.04  

Призначення платежу: за участь у 

конференції (вказати прізвище та назву 

конференції) 

 

Заявка 

на участь у конференції «АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ НАУК ПРО ЖИТТЯ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ»  
1. Назва та адреса організації________________ 

2. Назва доповіді та прізвища авторів _________ 

3. Потреба в гуртожитку та кількість місць____ 

4. Адреса для листування та телефон _________



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


