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ЗЕМЛЕРОБСТВА НААН” 
 

 

 



 

Сектор підготовки наукових кадрів та Рада молодих учених ННЦ “Інститут 

землеробства НААН” запрошують взяти участь у роботі науково-практичної 

інтернет-конференції молодих учених і спеціалістів. 

Метою конференції є обмін інформацією і досвідом з питань  землеробства та 

новітніх технологій на сучасному етапі, налагодження ділових і наукових зв’язків 

між молодими вченими України. 

За результатами інтернет-конференції організаційним комітетом буде 

сформовано електронний (PDF) та друкований варіанти  збірника матеріалів 

конференції. Електронний варіант буде  розміщено на сайті ННЦ «ІЗ НААН». 

Друкований варіант буде знаходитись у відділі аспірантури (за запитом можна буде 

відправити «Новою поштою», за рахунок отримувача). Учасникам конференції з 

доповіддю буде видано електронний сертифікат!!!  

 

СЕКЦІЇ: 

 

Секція 1 - Землеробство, агроґрунтознавство 

Секція 2 - Рослинництво, кормовиробництво 

Секція 3 - Селекція, насінництво 

Секція 4 - Економіка 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

Приймаються матеріали у друкованому та електронному варіантах обсягом до 

двох сторінок формату А4, тільки текст. Шрифт Times New Roman 14 пт, інтервал 

між рядками -  1,5, відступ – 1,25, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – по 2 см, без 

переносів. Назви сортів беруться в ‘одинарні лапки’.  

Латинські назви виділяються курсивом. 

 

Назва файлу – прізвище першого автора англійською мовою. 

 

Тези друкуються в авторській редакції. Оргкомітет залишає за собою право 

редагувати та відхиляти надіслані матеріали. 
 

 

СТРУКТУРА ТЕЗ: 

 

УДК 

 Ініціали та прізвища авторів 

 Назва установи 

 Назва статті -  звичайний виділений шрифт 

 Основний текст 

  



Матеріали для публікації (1 друковий екземпляр надсилається поштою),  заявку 

для участі та квитанцію про оплату (публікації)  необхідно надіслати до 15 

листопада  2021 р. за адресою:  

1. Е-mail: iznaanaspirant@gmail.com  

 (у квитанції обов’язково зазначити ініціали платника)   

2. ННЦ “Інститут землеробства НААН”, 

вул. Машинобудівників, 2-б,  

смт Чабани, 

 Фастівський р-н,  

Київська обл.,  08162 

 Додаткова інформація на сайті Інституту: zemlerobstvo.com 

  

Для сплати: 80 гривень (друкування тез)    

ННЦ “Інститут землеробства НААН” 

код ЄДРПОУ – 00496834, банк ДКСУ м. Київ, 

 МФО – 820172, 

Р/рахунок – UA948201720313201001202015054. 

 Важливо! для бюджетних організацій, які проплачують кошти переказом за 

участь співробітників у конференції необхідно договір і акт виконаних робіт. 

Звертайтесь у відділ аспірантури, договір буде надіслано додатково. Учасникам 

конференції, які оплачують участь самостійно – проплату здійснювати через 

установи банку. 

 Копія квитанції надсилається разом із тезами. 

 

 

 

Заявка учасника 

Прізвище 

Ім’я 

По-батькові 

Вчена ступінь 

Посада 

Установа 

Назва доповіді 

Моб.тел. 

 

 

 

 

 

 
 

Довідка: Красюк Людмила  (095) 574-50-71 
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