
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 
Інститут зрошуваного землеробства НААН 
запрошує Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції 
молодих вчених «Інноваційні розробки в 
сільськогосподарській галузі - наукові пошуки 
молоді» 
 

І. Дата і місце проведення: 
 

16 травня 2019 р. на базі Інституту 
зрошуваного землеробства НААН за адресою: 
сел. Наддніпрянське, м. Херсон. 
 

ІІ. Мета конференції: 
 

- розробка та впровадження 
високоефективних технологій вирощування 
сільськогосподарських культур, 
- підвищення ефективності зрошуваного та 
неполивного землеробства в умовах зміни 
клімату. 

 
ІІІ. Напрями роботи конференції: 

1. Меліорація та зрошуване землеробство; 
2. Родючість та охорона ґрунтів; 
3. Зрошувальні води: ресурси, якість, оцінка; 
4. Неполивне землеробство; 
5. Інноваційні технології в сучасному 
землеробстві; 
6. Економіка водогосподарського комплексу. 
 

ІV. Робоча мова конференції: 
Українська, російська, англійська. 
 

V. Обладнання 
Мультимедійний супровід. 

 

VІ. Умови участі у конференції та публікації: 
 

1. До участі у конференції запрошуються: 
представники науково-дослідних 
установ, вищих навчальних закладів, 
аспіранти, докторанти. 

2. Не пізніше 15 травня 2019 року 
надіслати на електронну адресу 
оргкомітету izz.biblio@ukr.net заявку на 
участь (форма додається) та тези 
доповіді. 

3. Тези доповіді в електронному вигляді 
мати із собою на конференції. 

4. Після проведення конференції буде 
сформований збірник матеріалів 
конференції. 

5. На кожну електронну адресу учасника 
буде надіслано (безкоштовно) збірник 
матеріалів та свідоцтво про участь у 
конференції.  

6. Оплата за публікацію не здійснюється. 
 
VІІ. Вимоги щодо оформлення матеріалів, які 
надсилаються до оргкомітету: 
 

1. Заявка та тези доповідей подаються у 
форматі А4, надсилаються на вказану 
електронну адресу (назва кожного 
файлу відповідає прізвищу автора(ів) 
українською мовою, за прикладом: 
Іавнов_заявка; Іванов_тези). 

2. Обсяг матеріалів – 1-2  повні сторінки. 
3. Поля: знизу, зверху, праворуч, ліворуч 

20 мм. 
4. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times 

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

5. Структура тез: 

 УДК; 

 прізвище та ініціали автора(ів) 
(жирним), науковий ступінь, вчене 
звання, посада, назва установи,  
(вирівнювання по правому краю); 

 назва тез (по центру сторінки 
великими жирними літерами); 

 основний текст (постановка 
проблеми, мета, методика, результати 
досліджень, висновки, список 
використаних джерел (якщо 
необхідний)). 

6. Матеріали формуються в авторській 
редакції, тому автори несуть 
відповідальність за зміст та 
оформлення тексту. 

7. Матеріали, які не відповідатимуть 
встановленим вимогам, розглядатися 
не будуть. 

 
Зразок оформлення статті: 

УДК 631.67 
Іванов І.І. 

кандидат с.-г. наук 
Інститут зрошуваного землеробства НААН 

 
ФОРМУВАННЯ РЕЖИМІВ ЗРОШЕННЯ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР 

 
Використання зрошення в 

посушливих умовах Південного Степу є 
одним з найвпливовіших чинників 
інтенсифікації сільськогосподарського 
виробництва…… 

 
 
 



VIIІ. Транспортне сполучення: 
- від залізничного вокзалу – 
тролейбусом № 1 або маршрутним таксі № 1, 
до вулиці І.Кулика (посадка на тролейбус 
праворуч, на маршрутні таксі - ліворуч, 
навпроти вокзалу). Далі – маршрутним таксі № 
25 (зупинка – селище Наддніпрянське або 
"УкрНИИОЗ"). 
- від центрального автовокзалу – 
тролейбусом № 12 або маршрутним таксі № 14 
до вулиці І.Кулика. Далі – маршрутним таксі № 
25 (зупинка – селище Наддніпрянське або 
"УкрНИИОЗ"). 
 

ІХ. План роботи конференції: 
16 травня 2019 р. 

 

09.30-10.00 – реєстрація учасників; 

10.00-12.30 – пленарне засідання; 
12.30-13.00 – перерва; 
13.00-16.00 – робота по секціям; 
16.00 – підведення підсумків; 
 

Регламент: тривалість доповідей до 10 хвилин. 
 

X. АДРЕСА І ТЕЛЕФОНИ ОРГКОМІТЕТУ 
Інститут зрошуваного землеробства НААН,  

сел. Наддніпрянське, м. Херсон, 73483 
факс: (0552) 36-24-40, 

e-mail: izz.biblio@ukr.net, 
сайт: www.izpr.org.ua 

 

КОНТАКТНІ ОСОБИ ОРГКОМІТЕТУ: 
Біднина Ірина Олександрівна 

тел. моб. 0660006412 
Пілярська Олена Олександрівна 

тел. моб. 0997779934 
 

 

ЗАЯВКА 
на участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених «Інноваційні 
розробки в сільськогосподарській галузі - 
наукові пошуки молоді» 

Прізвище                                        _____           
Ім'я, по-батькові 
                                        ___            ______         
Науковий ступінь, вчене звання 
                       _______________________        
                                                     ________        _ 
Місце роботи (навчання)                                   
                                                          ________      
Посада                                            ______           
Назва доповіді 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
Доповідач, співдоповідач               __                
Адреса                                     ________                
Контактний тел.                                                      
E-mail                                               _______          
 
Планую: (необхідне підкреслити) 

 виступити з доповіддю (до 10 хв.); 
 тільки друк тези. 

 
Підпис учасника                                                       
 

Сподіваємось на Вашу активну участь у 
конференції! 

Оперативна інформація щодо роботи 
конференції буде розміщена на сайті: 

www.izpr.org.ua 
 

Сторінка Ради молодих учених ІЗЗ НААН: 
https://www.facebook.com/rmuIZZNAAN 

 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ЗРОШУВАНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА 
 

 
 

 
 
 

МІЖНАРОДНА  
науково-практична конференція 

молодих учених  
 

"Інноваційні розробки в 
сільськогосподарській 

галузі - наукові пошуки 
молоді" 

 
 

16 травня 2019 р. 
 

м. Херсон 

http://www.izpr.org/
http://www.izpr.org/
https://www.facebook.com/rmuIZZNAAN

