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КАРТКА ЗГОЛОШЕННЯ 

Прізвище, ім’я, по-батькові  ___________________     

__________________________________ 
Місце роботи, посада, науковий ступінь, звання 

 

  

Поштова адреса  

 

Телефон (факс) ________E-mail _____________ 

 

Форма участі: 

Слухач –  

З доповіддю –  

З повідомленням –  

Назва доповіді (повідомлення): 

 

 

Напрямок (із зазначеного переліку) 

___________________________________________ 

Потреба у готелі:______________________   
Особистий підпис __________________  

ПУБЛІКАЦІЇ 

Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику. 

Конференція проводиться з метою представлення результатів 

досліджень, обміну досвідом, визначення пріоритетних напрямків для 

співробітництва, створення мережі науковців для подальшої співпраці 

та сприяння інтеграції в світовий освітній і науковий простір.  

Робота планується за такими напрямками: 

• місце захисту рослин в сталому розвитку агросфери; 

• перспективи відновлення родючості ґрунтів; 

• аспекти вирощування біоенергетичних культур;  

• інтенсивні та індустріальні технології в сільському 

господарстві; 

• екобезпечні технології в системах землеробства; 

• організаційно-економічні та правові умови аграрного 

виробництва та розвиток аграрних ринків в умовах поглиблення 

євроінтеграції. 

 

Тези доповіді подаються українською, російською або англійською 

мовою у друкованому (у 2 екземплярах на адресу організаційного 

комітету) та електронному варіанті на conference189@gmail.com не 

пізніше  30 березня 2016 року. Тема доповіді має бути мовою 

оригіналу та англійською. Обсяг тексту до 2 сторінок формату А4, 

всі поля - 2 см., шрифт Тіmes New Roman, кегль 12, інтервал 

одинарний. Рисунки та графіки не приймаються. У посиланні на 

літературні джерела в тексті подавати в дужках прізвище автора та рік 

публікації. Просимо не використовувати зміни реєстрів, шрифтів, 

форматування тексту, виділень. В електронному варіанті тези та заявка 

повинні бути збережені в форматі dос., dосх. Назви файлів повинні 

містити прізвище основного автора та тип документу, наприклад: 

реtrеnko_zayavka та реtrеnko_tezi. Один екземпляр друкованого 

варіанту тез повинні підписати всі автори та науковий керівник 

роботи. 

Обов'язкова структура тез доповідей: 

• прізвища та імена всіх авторів (прізвище доповідача підкреслити); 

• назва доповіді; 

• офіційна назва закладу, де виконувалась робота; 

• поштова адреса закладу; 

• е-mail; 

• короткий зміст доповіді (тез).  

Автори несуть повну відповідальність за зміст тексту і правильність 

оформлення. Оргкомітет залишає за собою право відхилити 

матеріали, що невідповідають тематиці конференції чи оформлені без 

дотримання вищевказаних правил. 

 

ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВОК 

Заявки на участь у конференції та тези 

потрібно висилати на електронну адресу 

організаційного комітету:   

conference189@gmail.com 
Організаційні внески (вказати прізвище!) 

Організаційний внесок становить:  

за умови очної участі у конференції - 100 грн.,  

за умови заочної участі - 50 грн. 

Для учасників конференції з інших міст 

проживання оплачується за власний рахунок. 

 

Одержувач: Бац Л.І. 

Р/р 29244825509100  в ПАТ КБ Приватбанк, 

МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570 

Призначення платежу: за друк тез від Прізвище 

ініціали  

Перекази Укрпоштою не допускаються. 

Номер картки 4149497848596799.  

Отримання матеріалів оргкомітетом 

підтверджується надісланим листом на Вашу 

електронну адресу 
 

 

нініціали  

Перекази Укрпоштою не  коштів на картку 

– надсилати від скановану квитанцію про оплату. 

Увага! Тези та заявки на участь у 

конференції приймаються до 30 березня 2016 

року! 

Організаційний внесок потрібно надіслати 

до  15  квітня 2016 року! 

 

Зразок оформлення тез: 

Яковлев Р.В., Кава Л.П. 

ВИКОРИСТАННЯ ЕНТОМОПАТОГЕННИХ 

НЕМАТОД 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України вул. Героїв 

Оборони, 15, м. Київ, 03041, Україна е-таіl: 

yakovlev@gmail.com 

Текст тез 
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Адреса оргкомітету: 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України вул. Героїв 

Оборони, 13, м. Київ, 03041 

 
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Почесний 
НІКОЛАЄНКО Станіслав Миколайович – ректор НУБіП 

України, голова оргкомітету 

ГАДЗАЛО Ярослав Михайлович – президент Національної 

академії аграрних наук України 

ІБАТУЛІН Ігор Ілліч – перший проректор НУБіП України 

КВАША Сергій Миколайович – проректор з навчальної і 

виховної роботи НУБіП України 

Науковий 

ДОЛЯ Микола Миколайович – декан факультету захисту 

рослин, біотехнологій і екології НУБіП України 

ФЕДОРЕНКО Віталій Петрович – професор кафедри 

ентомології ім. проф. М.П. Дядечка НУБіП України 

РЕТЬМАН Сергій Васильович – заступник директора з 

наукової роботи Інституту захисту рослин НААНУ 
ДІБРОВА Анатолій Дмитрович – декан економічного 

факультету НУБіП України 

ЛІСОВИЙ Микола Михайлович – завідувач кафедри 

агробіотехнологій НУБіП України 

СОРОКА Сергій Володимирович – директор РУП "Інститут 

захисту рослин" Республіка Білорусь 
СОСНОВСЬКА Данута – директор Інституту захисту рослин 

(м. Познань, Польша)   

ПІДЛІСНЮК Валентина Вікторівна  –  професор 

Університету Яна Євангеліста Пуркіне в Устье-над-Лабом 

(Чехія)  

Виконавчий 

ТАЛАВИРЯ Микола Петрович – директор НДІ економіки і 

менеджменту НУБіП України 

ЛАДИЧЕНКО Віктор Валерійович – завідувач кафедри 

міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП 

ЛІКАР Ярослав Олексійович – завідувач кафедри ентомології 

ім. проф. М.П. Дядечка НУБіП України 

СТЕФАНОВСЬКА Тетяна Робертівна – доцент кафедри 

ентомології ім. проф. М.П. Дядечка НУБіП України 

МОРОЗ Микола Сергійович - доцент кафедри ентомології ім. 

проф. М.П. Дядечка НУБіП України 

КАВА Людмила Павлівна - доцент кафедри ентомології ім. 

проф. М.П. Дядечка НУБіП України  

ЯКОВЛЄВ Руслан Валерійович - асистент кафедри 

ентомології ім. проф. М.П. Дядечка НУБіП України 

БАЦ Лєна Іванівна – фахівець І категорії 

 

 

Контактні телефони:+38 (044) 527-85-14  

E-mail conference189@gmail.com  

                                                           

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Національна академія аграрних наук України 
 

27-28 квітня 2016 року 

проводять міжнародну науково-практичну 

конференцію: 

«Ресурсозберігаючі технології та їх правова і 

економічна оцінка в сільськогосподарському 

виробництві»                                          
     

На конференції передбачається обговорення 

таких питань: 

 місце захисту рослин в сталому розвитку 

агросфери; 

 перспективи відновлення родючості ґрунтів; 

 аспекти вирощування біоенергетичних культур;  

 інтенсивні та індустріальні технології в 

сільському господарстві; 

 органічне виробництво; 

 організаційно-економічні та правові умови 

аграрного виробництва та розвиток аграрних ринків в 

умовах поглиблення євроінтеграції. 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Національний Університет біоресурсів і 

природокористування України         (м. Київ, вул. 

Героїв Оборони, 13) 
 

ПОСЕЛЕННЯ 

На час роботи конференції Ви можете зупинитись в 

готелі  “Голосіївський” (вартість від 450 грн.)  

готелі НУБіП (вартість від 400 грн), гуртожитку НУБіП 

(вартість від 80 грн. за ліжкомісце) 
 

МОВА ТА РЕГЛАМЕНТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Робоча мова конференції – українська, англійська 

Форми доповіді – усна, стендова 

Регламент: 

 Доповіді – до 20 хв. 

 Повідомлення – до 10 хв. 

 Дискусії – до 5 хв. 

 Довідки, зауваження, репліки - до 3 хв. 

 

Оргкомітет буде вдячним за ознайомлення з даною 

інформацією своїх колег. 

http://naas.gov.ua/content/academ/1614/
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