
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 

ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І 

БАШТАННИЦТВА  

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДОСЛІДНА 

СТАНЦІЯ 
 

Інформаційне повідомлення  

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі 

ІІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції, присвяченої 115-річчю від дня 

народження видатного  

вченого-селекціонера О.Т. Галки 

(форма участі – дистанційна):  
 

«ДОСЯГНЕННЯ ТА КОНЦЕПТУАЛЬНІ 

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ НАУКИ В 

СУЧАСНОМУ СВІТІ» 
 

Дата і місце проведення: 30 березня 2020 р. на 

базі Дніпропетровської дослідної станції 

Інституту овочівництва і баштанництва НААН 

(с. Олександрівка, Дніпровський район, 

Дніпропетровська область, Україна) 
 

Мета конференції: 
- оприлюднення результатів наукових 

досліджень, обмін досвідом та обговорення 

перспектив використання селекційних та 

технологічних досягнень в галузі сільського 

господарства. 
 

Тематичні напрями конференції: 

1. Інноваційні розробки в селекції і 

насінництві сільськогосподарських рослин. 

2. Генетичні дослідження та біотехнологічні 

розробки в галузі рослинництва. 

3. Сучасні системи землеробства та 

агротехнології отримання високоякісної продукції. 

4. Новітні технології зберігання і переробки 

культурних рослин. 

5. Досягнення, проблеми та перспективи 

ефективного захисту рослин. 

6. Основні проблеми сільськогосподарської 

науки та шляхи їх вирішення. 

Умови участі у конференції: 
1. До участі в конференції запрошуються 

наукові співробітники, аспіранти та докторанти 

наукових установ і вищих навчальних закладів 

та інших підприємств, які мають відношення до 

тематики конференції. 

2. Не пізніше 27 березня 2020 року необхідно 

надіслати на поштову або електронну адресу:  

 заявку на участь у конференції; 

 тези доповідей, оформлені відповідно до 

вимог; 

 відскановану копію квитанції про сплату 

за участь у конференції. 

Відповідальність за зміст матеріалів і 

відповідність сучасним нормам правопису та 

орфографії несуть автори і наукові керівники. 

Організаційний внесок за участь у 

конференції становить: 80 грн. Оргвнесок 

включає вартість інформаційних матеріалів 

конференції. Витрати на пересилку 

матеріалів конференції (Укрпошта або Нова 

пошта) оплачує її учасник при одержанні  

 

Кошти надсилають переказом  

на картковий рахунок Приватбанку: 

№ 5168 7573 7631 0472,  

одержувач Колесник Іван Іванович  

Робочі мови конференції – українська, 

англійська. 

Файли називати за прикладом: Zayavka_Ivanov; 

Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov. 

Після надсилання матеріалів обов’язково 

очікуйте підтвердження про їх отримання, 

якщо протягом 3-х діб підтвердження не 

одержано, надішліть матеріали повторно. 

Вимоги до подання матеріалів: 

Матеріали надсилаються електронною 

поштою, оформлюються без таблиць і рисунків, у 

форматі А5 (Microsoft Word, doc. або rtf.). Поля – 

1,5 см., абзацний відступ – 1 см. Шрифт – Times 

New Roman 11 pt, інтервал – 1,0.  

Матеріали конференції будуть 

опубліковані у збірнику тез конференції. 

Колективу авторів буде надіслано один 

примірник збірника. Кількість доповідей від 

одного автора (колективу авторів) необмежена. 

З ПИТАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРТАТИСЯ: 

Тел.: 066 669-51-61, 050 779-20-32 

E-mail: dds.conferenc@ukr.net 

Голова оргкомітету:  

Заверталюк Володимир Філімонович 

Відповідальні особи: Колесник Іван Іванович, 

Палінчак Оксана Володимирівна 

Поштова адреса: Дніпропетровська дослідна 

станція ІОБ НААН (для конференції),  

вул. Опитна, буд. 1, с. Олександрівка, 

Дніпровський район, Дніпропетровська 

область, 52041 

Структура тез (дивись приклад) 

Індекс УДК – вирівнювання по лівому краю. 

Назва тез – великим напівжирним шрифтом, 

вирівнювання по центру. 

Прізвище та ініціали авторів (НЕ БІЛЬШЕ 

ТРЬОХ) – напівжирним шрифтом, 

вирівнювання по центру, науковий ступінь, 

вчене звання – звичайним шрифтом.  

Назва установи – звичайним шрифтом, 

вирівнювання по центру. 

Е-mail – курсивом, вирівнювання по центру. 

Текст тез –  до 2–3 повних сторінок . 

Заявка на участь у конференції  
(заповнюється на усіх співавторів) 

Прізвище    

Ім’я, по-батькові    

Науковий ступінь, вчене звання     

Посада    

Організація (повна назва)     

Адреса (робоча)    

Контактний телефон    

E-mail     

Тема доповіді     

Тематичний напрям    

Поштова адреса  

(або відділення Нової пошти) 

для надсилання збірника  

   

 «___»___________ 2020 р. ________________ 



Приклад оформлення тез доповідей 

УДК 635.521:631.527 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗІ ОВОЧІВНИЦТВА 

І БАШТАННИЦТВА В УКРАЇНІ 

(1 пустий рядок) 

Заверталюк В.Ф., кандидат с.-г. наук, доцент 

Дніпропетровська дослідна станція ІОБ НААН  

e-mail: opytnoe@i.ua 

(1 пустий рядок) 

Текст тез доповідей: оформлюються без таблиць і рисунків, у 

форматі А5 (Microsoft Word, doc. або rtf.). Поля – 1,5 см., абзацний відступ 

– 1 см. Шрифт – Times New Roman 11 pt, інтервал – 1,0.  

Обсяг – до 2–3 повних сторінок. 

 


