
 

Реєстраційна картка 
учасника Всеукраїнської 

науково-практичної 
конференції  

(у заочній формі) 
«Актуальні питання 

землеробства» 
 

Прізвище  

Ім’я   

По-батькові  

Науковий ступінь    

Вчене звання    

Посада  

Організація (установа)    

Адреса для листування, індекс    
 

Телефони: 

службовий  

мобільний   

E-mail   

Назва напряму 

конференції   

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ: 

Уманський національний 

університет садівництва 

Кафедра загального 

землеробства 

Адреса: 20305, м. Умань, 

вул. Інститутська, 1, корпус №1, каб.3 

E-mail: zemlerobstwo@ukr.net 

Питання з приводу конференції Ви 

можете з’ясувати за телефоном: 

+ 38-097-446-26-07 

Усик Сергій Васильович 

 (координатор конференції) 

 

 

 

Учасники конференції без наукових 

ступенів подають тези, завізовані підписом 

наукового керівника або завідувача кафедри у 

встановленому порядку. Тези виступів на 

конференції будуть публікуватись без 

додаткового редагування. Відповідальність за 

зміст наданих для друку матеріалів 

покладається на авторів. 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет з підготовки 

конференції має право відхилити тези 

виступів, що не відповідають тематиці 

конференції чи встановленим вимогам щодо 

оформлення. 

 

 

 

 

 

Щиро запрошуємо до плідної співпраці! 

 

 

 

З повагою, 

організаційний комітет 

конференції 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 
 

 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
 

 

Всеукраїнська науково-практична 
конференція 

 

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

ЗЕМЛЕРОБСТВА» 
  

1111 квітня 22001188 р. 
 

м. Умань 

mailto:publicunus@gmail.com


 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської  науково-практичної 

конференції «Актуальні питання 

землеробства», яка відбудеться 11 квітня 

2018 року в Уманському національному 

університеті садівництва. 

 

 

 

 

 
До участі у конференції 

запрошуються викладачі, аспіранти, 

магістри, студенти та всі 

бажаючі молоді науковці. 

 

 

 

 
 

Основні науково-практичні  

напрямки 

 

1. Агрохімія 

2. Ґрунтознавство 

3. Землеробство 

4. Рослинництво 

5. Овочівництво 

6. Садівництво 

7. Екологія

 

 

Збірник  матеріалів конференції буде 

виданий в  електронному  вигляді  та 

розміщений на сайті кафедри загального 

землеробства Уманського національного 

університету   садівництва (розділ 

«Конференції»). 

 

 

Збірник матеріалів отримають усі учасники 

конференції на вказану електронну пошту у 

заявці. 

 

Умови участі в конференції: 

 

Для участі у конференції необхідно  до  

11 квітня 2018 р. надіслати електронною 

поштою на адресу оргкомітету  

zemlerobstwo@ukr.net  
- заявку (назва файлу Petrov_zayavka); 
- текст тез доповіді в електронному 

варіанті (файл *.doc MS Word) (назва файлу 

Petrov_tezy). 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Приймаються   тези    обсягом    до 3 

сторінок формату А4, надруковані в 

текстовому редакторі Mіcrosoft Word. 

Тези мають бути оформленими відповідно 

до вимог: 

1. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве 

– по 2 см; міжрядковий інтервал – 1; шрифт – 

Times New Roman; кегль – 14; стиль – 

звичайний; абзацний відступ – 1. 

 

 

 – зверху посередині сторінки вказують 

назву тез доповіді; 

– під назвою, через інтервал, з 

вирівнюванням по лівому краю 

розміщують ініціали та прізвище автора 

(авторів), науковий ступінь; 

– з нового рядка вказують назву 

установи; 

– нижче, через інтервал, подають текст 

тез доповіді; 

– аспірантам та здобувачам у вигляді 

зноски обов’язково вказувати посаду, 

вчене звання, П.І.Б. наукового керівника. 
2. Назва файлу повинна 

відповідати прізвищу автора або 

першого співавтора (наприклад: 

Petrov_tezy.doc). 

3. Використання ілюстративних 

матеріалів, формул у тезах доповідей 

повинно бути мінімальним. Не 

дозволяється розміщувати у тексті 

складний графічний матеріал і великі 

таблиці. Некоректно оформлений 

графічний матеріал до розгляду не 

приймається. 

 

 

 

Участь у конференції є 

 БЕЗКОШТОВНОЮ 
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