
Матеріали конференції будуть розміще-

ні на офіційному сайті кафедри біології Ума-

нського національного університету садівни-

цтва https://biology.udau.edu.ua/  та  

опубліковані у збірнику тез доповідей без-

коштовно.  

Всім бажаючим електронний примірник 

збірника буде надіслано за вказаною адресою 

протягом місяця після проведення заходу.  

 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

Відповідальність за зміст і достовірність 

матеріалів, а також відповідність нормам пра-

вопису та орфографії несуть автори і наукові 

керівники. Оргкомітет залишає за собою пра-

во проводити технічне редагування надісла-

них матеріалів. 

 

 

 

 

Контактна інформація:  

 

Мамчур Тетяна Василівна 

Тел. 0676460536 

Уманський національний 

Університет садівництва 

Черкаська обл., м. Умань, 

вул. Інститутська, 1 

E-mail: mamchur-tv@ukr.net 

 
 

 

 

 

 

 

 Приклад оформлення тез: 

УДК 

 

БІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ 

ЗАСТОСУВАННЯ ГЕРБІЦИДІВ У 

ПОСІВАХ С.-Г. КУЛЬТУР 

Петров Н.А., д. с-г. н., Іванов Г.К., к. б. н. 

Уманський національний  

університет садівництва 

е-mail: petrov-na@gmail.com 

 

Заявка 

на участь у Всеукраїнській науковій Інтернет-

конференції: «Біолого-екологічні перспе-

ктиви отримання високоякісної с.-г.  

продукції» 

 
Прізвище  

Ім’я   

По батькові  

Вчене звання  

Посада  

Організація (повна на-

зва) 

 

Адреса (робоча)  

Країна  

Контактний телефон  

Факс  

Е-mail  

Назва доповіді  

Адреса для надсилан-

ня збірника з пошто-

вим індексом 

 

 

Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження 

цього листа зацікавленим особам. 

 

 

УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА 

 

ФАКУЛЬТЕТ ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА, 

ЕОЛОГІЇ ТА ЗАХИСТУ РОСЛИН 

 
 

Всеукраїнська наукова  

Інтернет-конференція 
 

«БІОЛОГО-ЕКОЛОГІЧНІ 

ПЕРСПЕКТИВИ ОТРИМАННЯ 

ВИСОКОЯКІСНОЇ С.-Г. 

ПРОДУКЦІЇ»  

 

 

 

 

05 вересня 2019 р. 

м. Умань 

 

 

https://biology.udau.edu.ua/
mailto:mamchur-tv@


Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти  

участь у роботі  

               

Всеукраїнської наукової 

Інтернет-конференції:  

«Біолого-екологічні перспективи отри-

мання високоякісної с.-г. продукції»  

 

Дата і місце проведення:  

05 вересня 2019 року, Уманський на-

ціональний університет садівництва (Ук-

раїна, Черкаська обл., м. Умань, вул. Ін-

ститутська, 1).  

Учасники: науковці науково-

дослідних установ, викладачі закладів 

вищої освіти, аспіранти, докторанти, 

представники органів державного і місце-

вого самоврядування, громадських органі-

зацій, підприємств та установ, які мають 

відношення до тематики конференції. 

 

Напрями конференції: 

1. Застосування сучасних технологій 

в отриманні високоякісної с.-г. продукції. 

2. Інноваційні розробки вирощування 

рослин у біології, рослинництві, овочів-

ництві, садівництві. 

3. Пріоритетні напрями технологіч-

ного забезпечення галузі: сучасні техно-

логії виробництва с.-г. продукції і насіння; 

технології вирощування с.-г. культур для 

систем «органічного землеробства». 

4. Формування ринку с.-г. продукції, 

проблеми комерціалізації науково-

технічних розробок в агропромисловому 

комплексі. 

5. Сучасні напрямки хімічних дослі-

джень біологічних об’єктів. 

6. Інтродукція та акліматизація рос-

лин. 

7. Вирощування високоякісного са-

дивного матеріалу декоративних і мало-

поширених плодових рослин. 

8. Еколого-біологічні особливості го-

сподарськоцінних видів рослин. 

9. Загальноосвітні науки. 
 

ОРГКОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ: 

   

КАРПЕНКО ВІКТОР ПЕТРОВИЧ, д. с.-г. 

н., проф., проректор з наукової та інновацій-

ної роботи – голова оргкомітету; 

ЩЕТИНА СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, к. с.-г. 

н., доц., декан факультету – заст. голови орг-

комітету. 

Члени оргкомітету: 

Розборська Л.В. – к. с.-г. н., доц., завідувач 

кафедри біології; 

Леонтюк І.Б. - к. с.-г. н., доц., кафедри біоло-

гії; 

Притуляк Р.М. - к. с.-г. н., доц. кафедри біо-

логії; 

Заболотний О.І. – к. с.-г. н., доц. кафедри бі-

ології; 

Голодрига О.В. – к. с.-г. н., доц. кафедри біо-

логії; 

Парубок М.І. – к. б. н., доц. кафедри біології; 

Мамчур Т.В. – к. с.-г. н., доц. кафедри біоло-

гії; 

Жиляк І.Д. – к. хім. н., доц. кафедри біології; 

Очеретенко Л.Ю. . – к. б. н., доц. кафедри  

біології; 

Світовий В.М. – к. с.-г. н., доц. кафедри біоло-

гії; 

Ляховська Н.О. – викладач 

 

Умови участі у конференції: 

для участі у конференції просимо надси-

лати до 01 вересня 2019 року на елект-

ронну адресу kafedra.biology@gmail.com 

- заявку на участь у конференції; 

- матеріали доповіді, оформлені відпо-

відно до вимог. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

До публікації будуть прийняті мате-

ріали, які відповідають тематичним на-

прямкам конференції, що раніше не пуб-

лікувались та містять нові наукові резуль-

тати. Тези, які не відповідають тематиці 

конференції та оформлені не за вимогами 

розглядатися не будуть. 

Тези обсягом 1-2 сторінки (макс. до 

6) формату А4, повинні бути надруковані 

з використанням текстового редактора 

Microsoft Word у вигляді файлу з розши-

ренням *.doc; поля з усіх боків 1,0 см. 

Шрифт Times New Roman, розмір шриф-

ту - 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, 

абзацний відступ – 2,0 см, вирівнювання 

по ширині. Латинські назви рослин пода-

вати курсивом. Чорно-білі рисунки, гра-

фіки та діаграми (чітко виконані) подава-

ти у вигляді окремих файлів, номери сто-

рінок не проставляти. 


