
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 
ФАКУЛЬТЕТ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА, ЕКОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН 

КАФЕДРА ПЛОДІВНИЦТВА І ВИНОГРАДАРСТВА  

 

ІІI Міжнародна наукова Інтернет-конференція  

"ІННОВАЦІЇ В САДІВНИЦТВІ" 

22 березня 2019 року 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІI Міжнародної наукової Інтернет-

конференції "ІННОВАЦІЇ В САДІВНИЦТВІ", яка відбудеться 22 березня 2019 року 

в Уманському національному університеті садівництва. 

Програмою Інтернет-конференції передбачено оприлюднення та обговорення 

на сайті “Конференція On-line” (http://sad.udau.edu.ua/) результатів Ваших 

наукових досліджень  в садівництві та суміжних галузях, об'єктом досліджень в яких 

виступають плодові, ягідні, горіхоплідні, цитрусові, субтропічні і тропічні культури, 

а також виноград. Адже робота конференції зорієнтована за наступними секціями: 

1. Селекція, сортовивчення та сортознавство; 

2. Розсадництво; 

3. Агротехніка, агрохімія, зрошення, захист рослин; 

4. Органічне садівництво; 

5. Післязбиральна доробка, зберігання та переробка; 

6. Біотехнологія; 

7. Фізіологія, вірусологія; 

8. Екологія; 

9. Економіка, маркетинг, логістика; 

10. Методика досліджень. 

Робочі мови конференцій: українська, англійська, російська.  

Форма участі у конференції: заочна. 

До друку приймаються тексти доповідей обсягом 2–6 сторінок підготовлених у 

текстовому редакторі MS Word. 

Матеріали для участі в конференції приймаються лише електронною поштою 

на адресу plodivnytstvo@gmail.com. 

Перелік матеріалів для надсилання: 

1. Файл тексту доповіді (вимоги до оформлення, приклад і шаблон файла – на 

сторінці Вимоги до оформлення, сайту “Конференція On-line” 

(http://sad.udau.edu.ua/). 

2. Електронну копію документу про оплату організаційного внеску (лише у 

випадку оплати через банк). З можливими варіантами оплати пропонуємо 

ознайомитися на сторінці сайту “Конференція On-line” в рубриці Варіанти оплати). 
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3. Заявку на участь в конференції з детальними відомостями про автора 

(авторів) доповіді (файл-шаблон заявки є на сторінці Вимоги до оформлення). 

Файл заявки можна не готувати у випадку вибору автором процедури On-line 

реєстрації учасника конференції (вибір за бажанням автора). 

Термін надсилання матеріалів – до 15 березня 2019 року (включно). 

Увага! Тексти доповідей, які не відповідатимуть вимогам, надіслані без грошового 

переказу або пізніше встановленого терміну, оргкомітетом розглядатися не будуть. 

Контакти: 

Уманський національний університет садівництва, кафедра плодівництва 

і виноградарства, корпус 2, вул. Оранжерейна 1, м. Умань, Черкаська обл., 

20305, Україна 

контактні тел.: (+38-047-44) 3-23-26 (загальний); 

(+38-096) 4343156 (Майборода Володимир Павлович) 

Організаційний внесок 

За участь в Інтернет-конференції автори сплачують організаційний внесок, 

який покриває витрати на виготовлення паперового збірника матеріалів конференції 

та його розсилку. Розмір організаційного внеску залежить від кількості сторінок 

тексту доповідей, кількості друкованих примірників збірника, а також способи 

надсилання (деталі – на сторінці Вартість участі в конференції). Про можливі 

варіанти оплати організаційного внеску можна дізнатися на сторінці Варіанти 

оплати. 

Увага! На одну наукову працю (незалежно від кількості співавторів) 

надсилається один примірник збірника. Про необхідність виготовлення і надсилання 

додаткових примірників (з додатковою оплатою) просимо повідомляти завчасно (під 

час on-line реєстрації або в заявці учасника конференції). "Стандартний" спосіб 

надсилання збірників – Укрпошта, звичайні листи (доставка здійснюється у поштову 

скриньку одержувача). Надсилання збірника матеріалів ІІI Міжнародної наукової 

Інтернет-конференції "ІННОВАЦІЇ В САДІВНИЦТВІ" здійснюватиметься, як 

правило, впродовж одного тижня після дати її проведення. 

За Вашим бажанням, щоб отримувати інформаційні повідомлення про наші 

наступні конференції, скористайтеся формою підписки на сторінці Підписка на 

розсилку.  

З повагою, Оргкомітет МНІК “Конференція On-Line”. 
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UMAN NATIONAL UNIVERSITY OF HORTICULTURE 

THE FACULTY OF HORTICULTURE, ECOLOGY AND PLANTS PROTECTION 

DEPARTMENT OF FRUIT GROWING AND VITICULTURE  

 

ІІI International Scientific Internet Conference  

“INNOVATIONS IN HORTICULTURE” 

March 22, 2019 

Dear colleagues! 

We invite you to participate in the IІI International Scientific Internet Conference 

“INNOVATION IN HORTICULTURE”, which will take place on March 22, 2019, at 

Uman National University of Horticulture. 

The program of the Internet Conference offers the publication and discussion of the 

results of your scientific research in the field of horticulture and related fields on the site 

“Conference Online” (http://sad.udau.edu.ua/) the object of research of which are fruit, 

berry , peanut, citrus, subtropical and tropical crops, as well as grapes. After all, the work 

of the conference is oriented on the following sections: 

1. Selection, cultivating and seed farming; 

2. Propagation of fruit crops; 

3. Agrotechnics, agrochemistry, irrigation, plant protection; 

4. Organic horticulture; 

5. After-harvesting, storing and processing; 

6. Biotechnology; 

7. Physiology, virology; 

8. Ecology; 

9. Economics, marketing, logistics; 

10. Research methodology. 

Working languages of conferences: Ukrainian, English, Russian.  

Form of participation in the conference: distant. 

Printed texts are accepted in the amount of 2-6 pages prepared in MS Word text 

editor. 

Materials for participation in the conference are accepted only by e-mail to the 

address  plodivnytstvo@gmail.com. 

List of materials to be sent: 

1. The file with the report (requirements for the design, an example and a 

template of the file can be found on the page Requirements for the design, of the site 

“Conference Online” (http://sad.udau.edu.ua/). 

http://www.udau.edu.ua/en/departments/fakulteti/fakultet-plodoovochivnicztva-ekologiyi-ta-zaxistu-roslin/
http://www.udau.edu.ua/en/departments/kafedri/kafedra-plodivnicztva-i-vinogradarstva/
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2. An electronic copy of the document on payment of the organizational fee (in 

case of payment through the bank). We offer payment options on the page “Conference 

Online” in the section Payment options). 

3. The application for participation in the conference with detailed information 

about the author(s) of the report (the application template can be found on the 

page Requirements for the design). There is no need to prepare an application file if the 

author has chosen the procedure of Online registration of the conference 

participant (chosen by the author). 

Deadline for sending materials is March 15, 2019 (inclusive). 

Attention! The texts of reports that do not meet the requirements, sent without a money 

transfer or later than the deadline, will not be considered by the organizing committee. 

Details: 

Uman National University of Horticulture, Fruit-and-Vegetable Growing and 

Viniculture Chair, Building 2, 1 Oranzhereina St., Uman, Cherkasy region, 20305, 

Ukraine 

Contact tel.: (+38-047-44) 3-23-26 (general); 

(+38-096) 4343156 (Maiboroda Volodymyr Pavlovych) 

Organizational fee 

For participation in the Internet conference, the authors pay an organizational fee, 

which covers the costs of producing a paper collection of conference materials and its 

distribution. The size of the organizational fee depends on the number of pages of the 

reports text, the number of printed copies of the collection, as well as the ways of sending 

(details can be found on the page Participation cost in the Conference). You can find out 

about possible payment options for an organizational fee on the page Payment Options. 

Attention! One copy of the collection is given one scientific work collection 

(regardless of the number of co-authors). The necessity of making and sending additional 

copies (with additional payment) should be reported in advance (during online registration 

or in the application of the conference participant). A “standard” way of sending 

collections presupposes Ukrposhta, regular letters method (delivery is carried out in the 

recipient's mailbox). The publication of the materials collection of the ІІІ International 

Scientific Internet Conference “INNOVATIONS IN HORTICULTURE” will be carried 

out, as a rule, within one week after the date of its conduction. 

If you like to receive newsletters about our next conferences, use the subscription 

form on the Subscription Page. 

Sincerely, Organizing Committee of the ISIC “Conference Online”. 
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УМАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ САДОВОДСТВА 
ФАКУЛЬТЕТ ПЛОДООВОЧЕВОДСТВА, ЕКОЛОГИИ И ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

КАФЕДРА ПЛОДОВОДСТВА И ВИНОГРАДАРСТВА  

 

ІІI Международная научная Интернет-конференция  

"ИННОВАЦИИ В САДОВОДСТВЕ" 

22 марта 2019 года 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе ІІI Международной научной 

Интернет-конференции "ИННОВАЦИИ В САДОВОДСТВЕ", которая состоится 

22 марта 2019 года в Уманском национальном университете садоводства. 

Программою Интернет-конференции предусмотрено обнародование и 

обсуждение на сайте “Конференція On-line” (http://sad.udau.edu.ua/) результатов 

Ваших научных исследований в садоводстве и смежных отраслях, объектом 

исследований в которых выступают плодовые, ягодные, орехоплодные, цитрусовые, 

субтропические и тропические культуры, а также виноград. Работа конференции 

сориентирована по следующим секциям: 

1. Селекция, сортоизучение и сортоведение; 

2. Питомниководство; 

3. Агротехника, агрохимия, орошение, защита растений; 

4. Органическое садоводство; 

5. Послеуборочная доработка, хранение и переработка; 

6. Биотехнология; 

7. Физиология, вирусология; 

8. Экология; 

9. Экономика, маркетинг, логистика; 

10. Методика исследований. 

Рабочие языки конференции: украинский, английский, российский.  

Форма участия в конференции: заочная дистанционная. 

К печати принимаются тексты докладов объемом 2–6 страницы 

подготовленных в текстовом редакторе MS Word. 

Материалы для участия в конференции принимаются только электронной 

почтой по адресу plodivnytstvo@gmail.com. 

Перечень материалов для отправки: 

1. Файл текста доклада (требования к оформлению, пример и шаблон файла 

размещены на странице Вимоги до оформлення, сайта “Конференція On-line” 

(http://sad.udau.edu.ua/). 

http://sad.udau.edu.ua/
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2. Электронная копия документа об оплате организационного взноса (только в 

случае оплаты через банк). С возможными вариантами оплати предлагаем 

ознакомится на странице сайта “Конференція On-line” в рубрике Варіанти оплати). 

3. Заявка на участие в конференции с подробными сведениями об авторе 

(авторах) доклада (файл-шаблон заявки размещен на странице Вимоги до 

оформлення). Файл заявки можно не оформлять в случае выбора автором 

процедуры On-line регистрации участника конференции (по желанию автора). 

Срок подачи материалов – до 15 марта 2019 года (включительно). 

Внимание! Тексты докладов, которые не соответствуют требованиям, присланы без 

денежного перевода или позднее установленного строка, оргкомитетом 

рассматриваться не будут. 

Контакты: 

Уманский национальный университет садоводства, кафедра плодоводства 

и виноградарства, корпус 2, ул. Оранжерейная 1, г. Умань, Черкасская обл., 

20305, Украина 

контактные тел.: (+38-047-44) 3-23-26 (общий); 

(+38-096) 4343156 (Майборода Владимир Павлович) 

Организационный взнос 

За участие в Интернет-конференции авторы оплачивают организационный 

взнос, который покрывает затраты на изготовление бумажного сборника материалов 

конференции и его рассылку. Размер организационного взноса зависит от 

количества страниц текста докладов, количества печатных экземпляров сборника, а 

также способов отправки (детали – на странице Вартість участі в конференції).  

О возможных вариантах оплаты организационного взноса можно узнать на странице 

Варіанти оплати. 

Увага! На один научный доклад (независимо от количества соавторов) 

присылается один экземпляр сборника. О необходимости изготовления и отправки 

дополнительных экземпляров (с дополнительной оплатой) просим сообщать 

заблаговременно (при on-line регистрации или в заявке участника конференции). 

"Стандартный" способ передачи сборников – Укрпочта, обычные письма (доставка 

осуществляется в почтовый ящик получателя). Отправка сборника материалов 

ІІІ Международной научной Интернет-конференции "ИННОВАЦИИ В 

САДОВОДСТВЕ" будет осуществляться, как правило, в течение одной недели после 

даты ее проведения. 

По Вашему желанию, чтобы получать информационные сообщения о наших 

следующих конференциях, воспользуйтесь формой подписки на странице Підписка 

на розсилку.  

С уважением, Оргкомитет МНИК “Конференція On-Line”. 
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