
Тематичні напрямки роботи конференції 
 
– Інтегрований захист рослин; 
– Карантин рослин; 
– Захист рослин при органічному виробни-
цтві фітопродукції; 
– Захист рослин урбаноландшафтних фіто-
ценозів; 
- Захист  квітково-декоративних рослин ві-
дкритого та закритого ґрунту; 
-Методологія захисту рослин в навчальних 
закладах. 
Робочі мови конференції:   українська, 

російська, 
англійська. 

 
 

Місце проведення: 
Україна, 03041, м. Київ,  

вул. Героїв Оборони, 13, НУБіП України 
4-й корпус університету 

 
 

Проїзд від залізничного вокзалу до станції 
м. «Либідська», а далі маршрутним таксі 
№212 до зупинки «10 корпус»  
Квитки на зворотній проїзд учасникам 
рекомендується замовляти заздалегідь 
самостійно 
 
 

Вимоги до оформлення матеріалів 
 
Матеріали обсягом до двох повних сто-

рінок розміщуються на аркушах паперу фо-
рмату А4 (297 × 210 мм), поля зверху, зни-
зу, праворуч, ліворуч — 2,0 см. У лівому 
верхньому куті проставляється індекс 

«УДК». Нижче, через інтервал, посереди-
ні — ініціали та прізвище автора, науко-
вий ступінь, вчене звання, e-mail, назва 
організації, яку представляє автор; НАЗВА 
РОБОТИ. Через інтервал розміщують 
текст доповіді (шрифт Times New Roman, 
звичайний, розмір — 14 пт, інтервал — 
одинарний, абзацний відступ — 1,2 см (5 
знаків). За наявності малюнків вони встав-
ляються до тексту тез у вигляді єдиного ме-
тафайлу Windows. Студенти і здобувачі на-
укових ступенів у кінці тез доповіді 
обов’язково вказують наукового керівника, 
його науковий ступінь, посаду. Назви фай-
лів повинні містити прізвище першого ав-
тора, наприклад, для тез доповіді — iva-
nov_abstr; для заявки — ivanov_registr. Формат 
файлів: Doc або Rtf. 

 
Відповідальність за зміст і редакцію несе 

автор. Оргкомітет залишає за собою право ре-
дагувати, скорочувати та відхиляти надіслані 
матеріали, які не несуть нової наукової інфор-
мації або не відповідають вищеназваним вимо-
гам. Кошти в разі відхилення тез не поверта-
ються. 

 
Вартість публікації матеріалів складає 

50 грн. Для іноземних  учасників – 5 дол. 
Також учасники конференції сплачують 

додатково оргвнесок (50 грн.) при  реєстрації. 
 

 

Кошти за публікацію тез доповідей      
перераховувати на рахунок: 

Одержувач: Національний університет біо-
ресурсів і природокористування України 
Адреса: 03041 м. Київ, вул. Героїв Оборони, 15 
Р/рахунок № 31259205216289 
Банк ГУ ДСКУ у м. Києві 
Код банку 820019 
ЄДРПОУ 00493706 
Свідоцтво платника ПДВ №100155865 
ІПН 004937026501 
Особовий рахунок 15.27.03 
Призначення платежу: за публікацію тез 
доповідей, ПІП автора 

 
 

 

 



Заявка 
на участь у Міжнародній науковій конференції  

 
«ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ ТА  КАРАНТИН   

РОСЛИН.  
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ХХІ СТОЛІТТІ» 

 
 

Прізвище, ім’я, по батькові ................................. 
.................................................................................... 
Повна назва організації ........................................ 
.................................................................................... 
Факультет ............................................................... 
Поштова адреса, індекс організації ................... 
.................................................................................... 
………………………………………………... 
………………………………………………... 
Телефон (код) ........................................................ 
Факс ......................................................................... 
E-mail ............................................................ 
Назва доповіді .................................................... 
..................................................................................
............................................................................... 
Науковий напрям............................................... 
Планую виступити (необхідне підкреслити): 
– з доповіддю (до 15 хв.); 
– з інформацією (до 5 хв.). 
Потреба в технічних засобах для ілюстрації до-
повіді (вказати, яких саме) ....................... 
.................................................................... 
 
Потреба в житлі (необхідне підкреслити): 
         потрібне               не потрібне 
 
 
Термін проживання  з ........................... 2015 

до ......................... 2015 
 
 
 
Дата ........................... Підпис ............................. 

 

 
Для участі в конференції необхідно 

до 25 жовтня 2015 р. надіслати: 
 

1) електронною поштою: 
– текст тез доповіді, оформлений згідно з 
вимогами; 
– заявку на участь у конференції; 
– копію квитанції  за публікацію тез до-
повідей (50 грн.). 
2) поштою: 
– текст тез доповіді у друкованому ви-
гляді, оформлений згідно з вимогами 
(два примірники); 
– заявку на участь у конференції; 
– файл (MS Word, формат Doc або Rtf) з 
двома текстами тез доповіді на одному 
оптичному носії (CD, DVD); 
– копію квитанції  за публікацію тез до-
повідей (50 грн.). 
 
 
 
Про прийняття тез до друку і вклю-
чення їх до програми конференції бу-

де повідомлено додатково. Збірник 
матеріалів конференції  

буде видаватися авторам під час  
проведення конференції. 

 
 
 

Контактні особи: 
Бабич Анатолій Григорович 
+38(097)5904246 
Бабич Олександр Анатолійович 
тел. моб. +38(067)7867560 
E-mail:  konfIZKR@yandex.ua 

 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ 
УКРАЇНИ 

 
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІ-
ОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУ-

ВАННЯ УКРАЇНИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ІНТЕГРОВАНИЙ ЗАХИСТ ТА    
КАРАНТИН РОСЛИН.  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В ХХI 
СТОЛІТТІ 

 
19-20 листопада 2015 року 

 
МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ 

ВЧЕНИХ, АСПІРАНТІВ І СТУДЕНТІВ  
  
 

Україна, Київ 


