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Чабани, Україна 



 

 

Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас узяти участь в роботі Міжнародної наукової конференції «Оптимізація 

земельних угідь як основна складова їх ефективного використання – наукові здобутки 

за 100-річну діяльність НААН та перспективи на майбутнє», що відбудеться у 

Національному науковому центрі «Інститут землеробства НААН» 10-11 жовтня 2018 року.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Голова: Гадзало Я. М., президент Національної академії аграрних наук України, доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік НААН  
 

Співголова: Камінський В. Ф., академік-секретар Відділення землеробства, меліорації та 

механізації НААН, директор ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік НААН  
 

Заступник голови: Ткаченко М. А., заступник директора з наукової роботи ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», доктор сільськогосподарських наук  
 

Секретар оргкомітету: Асанішвілі Н. М., вчений секретар ННЦ «Інститут землеробства 

НААН», кандидат сільськогосподарських наук  
 

Члени оргкомітету: 

 Заришняк А. С., віце-президент – головний учений секретар Національної академії 

аграрних наук України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН  

 Пилипенко Л. А., заступник академіка-секретаря Відділення землеробства, 

меліорації та механізації НААН, доктор сільськогосподарських наук, член-кореспондент 

НААН 

 Сайко В. Ф., радник дирекції ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік НААН  

 Літвінов Д. В., завідувач відділу сівозмін і землеробства на меліорованих землях 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор сільськогосподарських наук 

 Корсун С. Г., завідувач відділу агроекології і аналітичних досліджень ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», доктор сільськогосподарських наук 

 Гаврилов С. О., завідувач відділу обробітку ґрунту і боротьби з бур’янами ННЦ 

«Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук 

 Дегодюк С. Е., завідувач відділу агрохімії ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

кандидат сільськогосподарських наук 

 Коломієць Л. П., завідувач відділу с.-г. землекористування і захисту ґрунтів від ерозії 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук 

 Костенко О. І., заступник директора з наукової та інноваційної діяльності ННЦ 

«Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук  

 Соколюк Ю. О., старший науковий співробітник відділу інноваційної діяльності та 

економіки ННЦ «Інститут землеробства НААН», відповідальний секретар Міжвідомчого 

тематичного наукового збірника «Землеробство», кандидат історичних наук 

 Ткаченко А. М., завідувач відділу інноваційної діяльності та економіки ННЦ 

«Інститут землеробства НААН» 

 Заїка Є. В., завідувач відділу селекції і насінництва льону і ріпаку, голова Ради 

молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук  

 

 

 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Збереження і ефективне використання агроландшафтів. 

2. Відтворення родючості ґрунтів. 

3. Сучасні системи землеробства і технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 

4. Інновації в галузі землеробства і рослинництва. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська 

 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

9 жовтня 

Прибуття учасників конференції, поселення 

10 жовтня 

800–1000 Реєстрація учасників конференції  

1000 – 1200 Пленарне засідання  

1200 – 1300 Перерва 

1300 – 1600 Продовження роботи конференції 

1600 – Обговорення доповідей, підведення підсумків 1-го дня конференції 

11 жовтня: 

900 – 1100  Виїзд на Панфильську дослідну станцію ННЦ «Інститут землеробства НААН» 

1100 – 1400 Демонстрація сортів сільськогосподарських культур селекції ННЦ «ІЗ НААН» та 

біоенергетичних плантацій деревних порід і трав’янистих фітоценозів  

1500 – Підведення підсумків роботи конференції, формування рекомендацій для органів 

влади. 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Вчасно направити в оргкомітет: 

 Заявку на участь у конференції на e-mail: iznaan@ukr.net 

 Роздрукований оригінал статті  

 Електронний варіант статті у форматі .doc, а також збережені окремими файлами 

ілюстрації (на e-mail: zbirnuk_iz@ukr.net) 

Витрати на проведення конференції бере на себе ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

проїзд і проживання – за рахунок учасників.  

 

ПУБЛІКАЦІЇ 

Статті будуть опубліковані у Міжвідомчому тематичному науковому збірнику 

«Землеробство», який внесений до Переліку наукових фахових видань України (Наказ МОН 

України від 13.07.15 р. № 747). Публікація статей – безкоштовна. 

 

Вимоги до оформлення  

Стаття подається українською або англійською мовами у паперовому і електронному  

варіантах, надрукована в редакторі Word 2003-2007, шрифт набору – Times New Roman, 

розмір  кеглю 14, міжрядковий інтервал – 1,5, формат А4 з полями: ліве, праве, верхнє та 

нижнє – 2 см. Порядок абзацу виділяється відступом 1,25.  

Електронна версія статті надсилається на е-mail: zbirnuk_iz@ukr.net (фото і графіки 

окремими файлами в форматі ipeg та Excel). 

 

Структура рукопису: 

 – УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм;  

 – ініціали та прізвище автора(ів), науковий ступінь, вчене звання; 

 – назва установи; 

 –  назва статті – по центру (виділеними прописними літерами); 

 –  анотація українською, російською, англійською мовами; 

 – ключові слова (українською, російською, англійською мовами); 

mailto:iznaan@ukr.net


–  список використаних джерел у кінці статті;  

– після списку використаних джерел надається цей же список джерел латинським алфавітом 

(REFERENCES);  

– обсяг статті – 7-12 сторінок; 

Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ 8302:2015 “Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання”.  

Стаття повинна мати 2 рецензії (зовнішню і внутрішню) та експертний висновок.  

Детальна інформація на сайті http://zemlerobstvo.kiev.ua  

Тел.: 067-494-37-63; 050-063-53-28  

  

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

 

Подання заявок 

до 26 вересня 2018 р. 

 

Подання матеріалів 

до 2 жовтня 2018 р. 

 

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ: 

 

 Від залізничного вокзалу: 

поїздами метрополітену від станції «Вокзальна» до станції «Теремки» (з пересадкою зі 

станції «Хрещатик» на станцію «Майдан Незалежності»), далі – маршрутними таксі №№ 

303, 305, 723, 724, 801, 825 – до зупинки «Чабани-І», № 739 – до зупинки «Житлово-

експлуатаційна контора». 

 Від Центрального автовокзалу: 

маршрутними таксі №№ 801, 825 – до зупинки «Чабани-І». 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», вул. Машинобудівників, 2-б,  

смт Чабани Києво-Святошинського р-ну Київської області, 08162.  

E-mail: iznaan@ukr.net.  

Тел. (044) 526-23-27, 526-71-11, факс 526-11-07. 

 

http://zemlerobstvo.kiev.ua/
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ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науковій конференції 

«Оптимізація земельних угідь як основна складова їх ефективного використання – 

наукові здобутки за 100-річну діяльність НААН  

та перспективи на майбутнє» 

 

Прізвище ____________________________________________________________ 

Ім’я ________________________________________________________________ 

По-батькові __________________________________________________________ 

Організація:__________________________________________________________ 

Відділ, лабораторія:___________________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання:_________________________________________ 

Поштова адреса:______________________________________________________ 

Країна:______________________________________________________________ 

Місто:_______________________________________________________________ 

e-mail:_______________________________________________________________ 

Моб.тел._____________________________________________________________ 

Виступ із доповіддю:__________________________________________________ 

Співдоповідачі:_______________________________________________________ 

 

 

ФОРМА УЧАСТІ 

(необхідне відмітити) 

 

З усною доповіддю 

Зі стендовою доповіддю 

Як слухач 

Не планую приїзд 

Потреба в готелі  

 


