
Заявка учасника конференції 
«Рослинництво XXI століття: 

виклики та інновації. До 120-ти 
річчя кафедри рослинництва 

НУБіП України» 
Прізвище  
Ім’я 
По-батькові ______________________ 
Вчений ступінь та звання ___________ 
Посада ___________________________ 
Організація________________________ 
Поштова адреса організації: 
__________________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
Телефон: __________________ 
e-mail ____________________________ 
Тема 
доповіді___________________________ 
__________________________________ 
__________________________________ 
 
Секція № _________________________ 
_________________________________ 

Форма участі: 
_________________________________ 

 
Доповідь та публікація тез                    □ 
Публікація тез (заочна участь )            □ 
Постерна доповідь                                  □ 
Дистанційна участь ( on-line)               □ 
 
 
 
 

Довідки за телефоном: 
 

(044) 527-86 -26 – кафедра рослинництва 
+38 (068) 837-41-99 –  Антал Тетяна 
Володимирівна 
Детальна інформація на сайті  університету, 
агробіологічного факультету, кафедри 
рослинництва: 
https:nubip.edu.ua/node/4179/4  
agro_dek@i.ua 
 dep.plant@gmail.com,  

 
Реєстрація учасників 

 

25  вересня - кафедра рослинництва 
НУБіП України,  навчальний корпус 7 ; 

26 вересня - фойє навч. корпусу 3 
 

Проїзд. Від залізничного вокзалу:         
1) маршрутне таксі № 507 до готелю 
Голосіївський; 

2) метро до зупинки «Либідська» 
або «Виставковий центр», а далі 
маршрутне таксі № 212 ( в зворотних 
напрямах), зупинка 10 навчальний  
корпус (кафедра рослинництва – 
навчальний корпус №7) або 3 
навчальний корпус. 
 
 

 
 
 
 
 

 
Міністерство освіти і науки України  

Національний університет 
біоресурсів і природокористування 

України 
Міністерство аграрної політики 

Державна служба України з питань 
безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів 

 

 
 

 
  МІЖНАРОДНА НАУКОВО – 
ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
«Рослинництво XXI століття: 

виклики та інновації.  
До 120-ти річчя кафедри 

рослинництва НУБіП України» 
 
 
 

25-27 вересня, 2019 року 
м. Київ



Шановні колеги ! 
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі   

Міжнародної науково-практичної  конференції 
«Рослинництво XXI століття: виклики та 

інновації. До 120-ти річчя кафедри 
рослинництва НУБіП України»,  

яка відбудеться 25-27 вересня 2019 року,  
в НУБіП України, м. Київ  

Мета конференції – оприлюднення та 
узагальнення проблем в рослинництві, шляхів 
їх вирішення світовою та вітчизняною 
науковою спільнотою, підвищення 
ефективності та якості наукових досліджень, 
впровадження інноваційних розробок у 
виробництво, адаптації навчального процесу  
підготовки фахівців до потреб виробництва 

Наукові доповіді будуть опубліковані в 
Матеріалах конференції ( тези). 

Секції  конференції 
Секція1. Стійкість та контроль 

біотичних та абіотичних стресів рослин. 
Інтродукція та диверсифікація культур: 
еволюція, генетичні ресурси, ресурсний 
потенціал. Адаптивні технології вирощування 
сільськогосподарських культур.  

Секція 2 Продуційниий процес рослини, 
агроценозу та його удосконалення: селекція, 
генетика,  фізіологія та підтримуючі 
технології.   

Секція 3. Інноваційні технології в 
рослинництві. 

Секція 4. Фітоенергетика. 
Секція 5. Наноматеріали та технології їх 

використання в рослинництві 
Секція 6. Якість та використання 

продукції рослинництва: функціональність, 
харчова цінність, безпечність. 

Секція 7. Економіка та менеджмент 
виробництва та використання продукції 
рослинництва. 

Секція 8. Інтеграція науки, освіти і 
виробництва. 
 

Програма 
25 вересня: 

830-1700 – Реєстрація.  
1000 –  Ознайомлення з структурними 
підрозділами університету  
1200 –  Методологія закладання та ведення 
колекційних розсадників - на базі Навчально – 
наукової лабораторії «Демонстраційне 
колекційне поле сільськогосподарських 
культур» НУБІП України. 
                             26 вересня: 
1000 – 10 30   Відкриття конференції   
10 30  –13 00   Пленарне засідання. 
1300 – 1400    Перерва. Постерна сесія. 
1400 –1700     Секційні засідання. 
17 00             Офіційний прийом 

27 вересня: 
 900 – 1300    Секційі засідання 
1300 – 1500   Постерна сесія 
1500                     Закриття конференції. 

 
Умови участі в конференції 

До 10 вересня 2019 року необхідно 
направити заявку на участь у конференції та  
тези доповідей на Е-mail: taniantal@ukr.net 
тема: Конференція. 

Адреса оргкомітету: НУБіП України,    
вул. Героїв Оборони 12а, 7 навчальний корпус, 
кафедра рослинництва. Контактна особа – 
Антал Тетяна Володимирівна: +380688374199 

 
 

Вимоги до тез 
Індекс УДК – вирівнювання по лівому 

краю;  2) назва  тез (великим  напівжирним 
шрифтом) – вирівнювання по центру; 3) 
ініціали і прізвища, наукові ступені авторів  
– вирівнювання по правому краю; 4) назва 
установи, де працює або навчається 
(світлим курсивом); 5) текст наукового 
матеріалу. Обсяг тез 1-3 повних сторінки 
формату  А-4, поля: ліве 3 см, праве, 
нижнє, верхнє – 2 см, сторінки без 
нумерації та переносів слів. Шрифт Times 
Roman, розмір 14, інтервал - 1, без  

Вартість публікації 1 сторінки – 30 грн. 
Кошти за опублікування тез надсилати 

за реквізитами: Приватбанк, МФО 305299, 
ЄДРПОУ (ОКПО) 14360570, Рахунок 
одержувача 29244825509100 
 картка Приватбанку  4731219610808036, 
одержувач платежу Антал Тетяна 
Володимирівна, призначення платежу: 
оплата за друк тез. 

Назва файлу за прізвищем першого 
автора публікації (Ivanov_tez.).  
Підтвердження отримання матеріалів 
надсилається протягом наступного 
робочого дня.  

Постери розміром не більше 91 см х 
121 см. 

Автор несе відповідальність за зміст і 
достовірність інформації. Редакція залишає 
за собою право на зміну секцій, 
обґрунтовані редагування та скорочення 
матеріалів. 
Оргкомітет буде вдячний за поширення цієї 
інформації! 

З повагою,  Оргкомітет! 


