
З метою активізації роботи молоді, 

допомоги їй у вирішенні прикладних і 

теоретичних проблем, широкого обміну 

досвідом та поглиблення наукових зв’язків 

Рада молодих вчених Державної установи 

Інститут зернових культур НААН та Рада 

молодих вчених Українського інституту 

експертизи сортів рослин запрошують Вас 

прийняти участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції: «Наукове 

забезпечення інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін 

клімату». 
Програма конференції передбачає виступи 

з доповідями, повідомленнями та їх 

обговоренням.  

 

Секції: 

1. Селекція, насінництво, біотехнологія; 

2. Рослинництво, захист рослин; 

3. Землеробство; 

4. Тваринництво; 

За результатами конференції науковою 

комісією будуть відзначені кращі роботи. 

 

Робочі мови конференції: 

українська, англійська, російська 

 

План роботи конференції: 

25 травня – реєстрація, поселення 

учасників; 

26 травня – 930 – відкриття конференції, 

пленарне засідання; 

1030-1500 – робота за секціями; 

1530-1630 – підведення підсумків, 

нагородження, від’їзд. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 

Тези доповіді подаються обсягом до 3-х 

сторінок формату А4, які не нумеруються.  

Всі поля – по 2 см, гарнітура – Times New 

Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 

1. 

Назва таблиць – 12 кеглем курсивом 

вгорі, рисунки і графіки – внизу, 

розташування по центру. Формат таблиць та 

рисунків повинен бути книжним. 

Тези повинні бути інформативними та 

давати повне уявлення про характер 

отриманих результатів, їхню наукову новизну 

та актуальність. 

Електронний варіант тез доповідей з 

розширенням файлу: *.doc, *.docx або *.rtf 

(Word for Windows 98-2010) надсилаються на 

електронну пошту оргкомітету. 

Тези друкуються однією з робочих мов 

конференції. 

Для участі у конференції необхідно до 24 

квітня 2017 року надіслати на електронну 

адресу isgsz@ukr.net: 

- текст тез доповіді; 

- реєстраційну картку. 

Матеріали для публікації 

супроводжуються рецензією доктора або 

кандидата наук з відповідної спеціальності, 

завіреної в установленому порядку. 

Надіслані Вами матеріали вважаються 

прийнятими за умови отримання від 

оргкомітету конференції підтвердження на 

Ваш e-mail. 

Рукописи, що не відповідають вимогам, 

рішенням редакційної колегії будуть 

відхилені. 

 

Структура тез: 

- УДК; 

- Назва тез, 12 пт, великими літерами; 

- Ініціали та прізвища авторів, їх науковий 

ступінь, вчене звання – курсивом; 

- Назва установи; 

- Коротка анотація (2–4 рядки); 

- Ключові слова (6–7 шт.). 

Основний текст відповідно до 

нормативної бази – Бюлетень ВАК України 

№1, 2003 р. від 15.01.2003 р., №7-05/1. Абзац 

– 1,25 см. 

 

За матеріалами конференції буде 

виданий збірник тез в паперовому та 

електронному варіанті.  

 

Участь у конференції та публікація тез 

безкоштовна. 

 

Інформація для учасників 

 

Адреса оргкомітету: ДУ Інститут 

зернових культур НААН, вул. Володимира 

Вернадського, 14, м. Дніпро, 49027, Україна. 

тел. +38 (056)744-14-52,  

тел/факс +38 (0562)36-26-18 

моб. +380977148014; +380631044013 або 

+380501899836 

e-mail: isgsz@ukr.net 

 

Проїзд до ДУ ІЗК НААН: 

Від залізничного або автовокзалу:  

а) маршрутним таксі № 132 або будь-яким 

іншим маршрутним таксі, що рухається по 

проспекту Д. Яворницького (К. Маркса), до 

зупинки вул. В. Вернадського 

(Дзержинського). Далі пройти 550 м по 

вул. В. Вернадського у бік парку Шевченка.  

б) трамваєм № 1 до зупинки Парк 

Шевченка. Далі пройти по пл. Соборній до 

провулку Є. Коновальця (190 м), через 

провулок Є. Коновальця до 

вул. В. Вернадського (400 м). Потім 

повернути ліворуч і пройти 130 м.  
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РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

учасника конференції 

 

 

«Наукове забезпечення інноваційного 

розвитку агропромислового комплексу в 

умовах змін клімату» 

 

Прізвище, ім’я, по батькові (повністю) 

____________________________________ 

____________________________________ 

Місце роботи, посада, науковий ступінь, 

вчене звання_________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Повна поштова адреса, поштовий індекс 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

Телефон, факс _______________________ 

____________________________________ 

е-mail:______________________________ 

Секція – ____________________________ 

Назва доповіді 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

____________________________________ 

 

Участь у конференції  

                  очна                        заочна 

 

Необхідність бронювання місць у готелі 

так                         ні 

 

“____”_____________2017 р. 

                                                                           

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

 

Черенков Анатолій Васильович – доктор 

с.-г. наук, професор, академік НААН, 

директор ДУ Інститут зернових культур 

НААН України; 

Мельник Сергій Іванович – доктор екон. 

наук., професор, директор Українського 

інституту експертизи сортів рослин; 

Черчель Владислав Юрійович – кандидат 

с.-г. наук, старший науковий співробітник, 

заступник директора з наукової роботи 

ДУ ІЗК НААН; 

Боденко Наталя Анатоліївна – кандидат 

с.-г. наук, старший науковий співробітник, 

вчений секретар ДУ ІЗК НААН, заступник 

голови ради молодих вчених; 

Каражбей Галина Миколаївна – кандидат 

с.-г. наук, старший науковий співробітник 

вчений секретар Українського інституту 

експертизи сортів рослин; 

Педаш Олександр Олександрович – 

кандидат с.-г. наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії агробіологічних 

ресурсів озимих зернових культур, голова 

Ради молодих вчених ДУ ІЗК НААН; 

Присяжнюк Лариса Михайлівна – 

кандидат с.-г. наук, завідувач відділу 

лабораторних досліджень з кваліфікаційної 

експертизи сортів рослин, голова Ради 

молодих вчених Українського інститут 

експертизи сортів рослин; 

Гончаров Юрій Олександрович – 

секретар Ради молодих вчених ДУ ІЗК 

НААН; 

Сігалова Ірина Олександрівна – кандидат 

с.-г. наук, заступник голови Ради молодих 

вчених Українського інституту експертизи 

сортів рослин. 

       
 

Національна академія 

аграрних наук України 

 

Міністерство аграрної політики та 

продовольства України 

 

Державна установа 

Інститут зернових культур 

 

Український інститут експертизи 

сортів рослин 
 
 

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ І СПЕЦІАЛІСТІВ 

 
 

«НАУКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ В УМОВАХ  

ЗМІН КЛІМАТУ» 

 
Інформаційне повідомлення 

 

25–26 травня 2017 р. 

м. Дніпро 


