
Уманський НУС,
кафедра рослинництва ім. О.І. Зінченка
вул. Інститутська, 1,
п/в Софіївка — 5, м. Умань,
Черкаської обл.,
Україна,
20305
Телефони для довідок:
(04744)-3-20-76; (096) 556-12-34.
Секретар конференції -  Леся Василівна 
Вишневська.
е-шаіі: уізЬпеУ8ка.1езуа@икг.пе1;

Оперативну інформацію щодо роботи 
конференції буде розміщено на сайтах:
У НУС исіаи. есіи. иа) і кафедри
(сгорз. исіаи.есіи. иа)

Організаційний комітет конференції:
Яценко А.О. -  завідувач кафедри 
рослинництва, доктор с.-г. наук, професор; 
Полторецький С.П. -  декан факультету 
агрономії, доктор с.-г. наук, професор;
Татур Й.С. -  доктор с.-г. наук, директор 
Республіканського унітарного підприємства 
дослідної станції по цукрових буряках 
Національної академії наук Білорусі;
Камінський В.Ф. -  академік НААН, доктор 
с.-г. наук, професор, директор ННЦ 
«Інститут землеробства НААН України»; 
Петриченко В.Ф. -  академік НААН, 
доктор с.-г. наук, професор;
Терещук С.М. -  кандидат економічних 
наук, голова ради директорів ТОВ «Маїс».

ЗАЯВКА 
на участь у міжнародній науково- 

практичній конференції 
«Актуальні проблеми агрономії» 

(Зінчинкові читання)

Прізвище, ім’я, по батькові_____________

науковий ступінь, вчене звання

Місце роботи

Посада

Планую виступити з доповіддю:
□ на секційному засіданні (до 10 хв.) 
Назва доповіді____________________

Потреба в технічних засобах:
□ проектор
□ інтерактивна дошка 
Потреба в житлі:
□ так;
□ ні.
Координати для зв’язку (обов’язково): 
Поштова адреса_____________________

Службовий телефон 
Домашній телефон^ 
Е-таі1:

М іністерство освіти і науки України 
Уманський національний університет садівництва 

Кафедра рослинництва ім. О.І. Зінченка  
Національна академія аграрних наук України 
Н НЦ «Інститут землеробства НААН України»  

Інститут кормів та сільського 
господарства поділля НААН України

Республіканське унітарне підприємство дослідна 
станція по цукрових буряках національної 

академії наук Білорусі

М іжнародна науково-практична конференція

«Актуальні проблеми агрономії»
(З інчин кові читання)

до 150-річчя факультету 
агрономії і кафедри 

рослинництва Уманського НУС 
присвячується

2 6 -2 7  к в ітн я  2018  року

ЗАПРОШЕННЯ
УМАНЬ



26-27 квітня 2018 р. кафедра 
рослинництва Уманського національного 
університету садівництва проводить 
міжнародну науково-практичну
конференцію «Актуальні проблеми 
агрономії» (Зінчинкові читання)

Конференція відбудеться в 63 ауд. 
кафедри рослинництва Уманського НУС.

Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у 
конференції та науковій дискусії щодо 
актуальних проблем агрономії в Україні і 
світі.

Бажаючих взяти участь у роботі 
конференції просимо до 10 квітня 2018 р. 
надіслати заявку поштою на електронну 
адресу оргкомітету:

уІ5ЬпеУ5ка.1е5уа@икг.пеІ 

або в паперовій формі:

Вишневській Л.В., секретарю
оргкомітету наукової конференції
Уманський НУС,
вул. Інститутська, 1,
п/в „Софіївка -  5”,
м. Умань, Черкаської обл., 20305

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

26 квітня 2018 р.

9°° -  реєстрація учасників конференції 
ІО00 -  початок роботи конференції 
1130 -  кава-брейк
1200-  продовження денного засідання
-і -■> 0 0  г *  •13 -  обідня перерва
1400-  вечірнє засідання

27 квітня 2018 р.

Ю00— денне засідання
1130 -  кава-брейк

0012 -  продовження денного засідання
1 ->00 г-13 -  обідня перерва
14°°- підведення підсумків конференції 
1 б00-зак р и тт я  конференції




