
Транспортне сполучення: 

- від залізничного вокзалу – тролейбуси № 1,  3, 

маршрутне таксі № 58 до зупинки «Бульвар» (посадка 

навпроти центрального входу з/в); 

- від автостанції – тролейбус № 1, маршрутні 

таксі № 121, 127, 108 до зупинки «Бульвар». 

 
План роботи конференції: 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників; 

10.00 – 10.30 – відкриття конференції; 

10.30 – 12.00 – пленарне засідання; 

12.00 – 12.45 – брейк-кава; 

12.45 – 15.50 – практична частина; 

17.00 – підведення підсумків, прийняття резолюції; 

 

Адреса і телефони оргкомітету: 

Житомирський національний агроекологічний 

університет, м. Житомир, бульвар Старий, 7, 10008. 

 
Проживання: готелі міста, гуртожиток 

 
Контактні особи оргкомітету: 

Саюк Олександр Анатолійович 

Тел. (0412) 37–34–50, (097) 196–75–55 

 

                          Журавель Сергій  Васильович 

Тел. (050) 551–13–71 

                 Кропивницький Руслан Броніславович  

 Тел. (067) 973–99–42 

E-mail: gruntzt@ukr.net 

 
Оперативна інформація щодо роботи конференції 

буде розміщена на сайті: 

www.znau.edu.ua 

Учасники отримують 

СЕРТИФІКАТИ 

про участь у конференції 

 
Сподіваємося на Вашу активну 

участь у конференції! 

ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Сучасні тенденції розвитку галузі 

землеробства: проблеми та шляхи їх вирішення» 

Прізвище   

Ім’я, по батькові     

Науковий ступінь, вчене звання    

Місце роботи (навчання)    

Посада   

Назва доповіді                                                               

Секція   

Адреса та індекс     

Контактний тел.      

E-mail   

Необхідність додаткового примірника збірника 

конференції (так / ні та кількість, шт.)     

Планую: (необхідне підкреслити) 

> виступити з доповіддю (до 10 хв.) 

> стендова доповідь 

> тільки друк тез 

 
 

Необхідність   офіційного   запрошення   на   конференцію 

так / ні (вказати прізвище, ім’я., по батькові та посаду особи, на 

ім’я якої надсилати офіційного листа, e-mail ) 

 

 

 

 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Агрономічний факультет 

Кафедра ґрунтознавства 

та землеробства 

 

 

 
Міжнародна 

науково-практична конференція 

 

«СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ 

РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ 

ЗЕМЛЕРОБСТВА: ПРОБЛЕМИ 

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ» 

 
 

13–14 червня 2019 року 

 

 
 

Житомир – 2019 

 
 

 
 

http://www.znau.edu.ua/


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Сучасні тенденції розвитку галузі 

землеробства: проблеми та шляхи їх вирішення» 

 
ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

13–14 червня 2019 року на базі Житомирського 

національного агроекологічного університету за 

адресою: м. Житомир, бульвар Старий, 7, 10008. 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

- аналіз сучасного стану та шляхи вирішення проблем 

в галузі землеробства; 

- налагодження наукових зв'язків між  українськими 

та зарубіжними вченими. 

СЕКЦІЇ 

 Ґрунтознавство, землеробство та агрохімія. 

 Органічне виробництво. 

 Рослинництво та садівництво. 

 Захист рослин. 

 Зберігання та переробка продукції рослинництва. 

 Землевпорядкування. 

 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, російська, англійська 

ОБЛАДНАННЯ: 

мультимедійний проектор, аудіосупровід 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

ТА ПУБЛІКАЦІЇ 

1. До участі у конференції запрошуються наукові 

співробітники, аспіранти, докторанти та викладачі  

вищих навчальних закладів. 

 
2. Не пізніше 06 травня 2019 року надіслати на адресу 

оргкомітету в паперовому та електронному вигляді такі 

матеріали: 

>   заявку на участь у конференції; 

>   тези доповіді; 

>   квитанцію про оплату. 

Матеріали приймаються виключно всі разом! 

3. Для участі в конференції сплачується оргвнесок у сумі 

150 грн., який включає канцелярські витрати на формування 

папок учасника, які разом із збірниками будуть видані під 

час реєстрації, участь у кава-брейках. 

Кошти просимо переказати на картковий рахунок Приват 

банку № 4149497858350954 , одержувач: Трембіцька Оксана 

Іванівна. 

Всім зареєстрованим учасникам конференції на їх 

електронну адресу надсилається підтвердження про 

реєстрацію протягом 5 робочих днів після відправлення 

реєстраційної форми. Програма конференції буде 

сформована на основі надісланих в оргкомітет заявок про 

участь  та розіслана разом із запрошеннями. 

Проживання та харчування учасників здійснюється за 

власний рахунок (звертайтеся за додатковою інформацією). 

На одні тези надсилається один примірник збірника. 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, 

ЯКІ НАДСИЛАЮТЬСЯ ДО ОРГКОМІТЕТУ 

1. Тези подаються на аркушах формату А4, підписані 

автором (авторами), на CD-R, DVD-R та надсилаються на 

електронну пошту (gruntzt@ukr.net). При надсиланні 

електронного варіанту файли називаються за прикладом: 

Іваненко_Заявка, Іваненко_Тези, Іваненко_Квитанція. 

Формати тексту на електронному носії  і  паперовому 

варіанті повинні бути ідентичними. 

2. Обсяг тез до 3 сторінок, включно з таблицями, 

рисунками, бібліографічним списком. 

3. Поля: всі по 20 мм. 

4. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, 

кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 1,0 см. 

5. Структура тез: 

• УДК (вирівнювання по лівому краю); 

• ініціали та прізвище автора (жирним шрифтом), 

науковий ступінь, назва установи, e-mail (вирівнювання по 

правому краю); 

• назва тез (по центру сторінки жирними заглавними 

літерами); 

• основний текст (вступ, методика проведення 

досліджень; результати досліджень; висновки та 

перспективи подальших досліджень); 

• список літератури; 

• рисунки та таблиці заверстуються в текст, не виходячи 

за поле набору, графіки подаються у чорно-білому вигляді. 

6. Матеріали друкуються в авторській редакції, тому 

автори несуть відповідальність за зміст та оформлення 

тексту. 

 

Шановні колеги! Даний інформаційний лист містить 

лише загальні умови участі у конференції. 

 

Детальна інформація щодо 

оформлення матеріалів, які подаються 

до оргкомітету, розміщена на сайті 

ЖНАЕУ www.znau.edu.ua 

http://www.znau.edu.ua/

