
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 

УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ САДІВНИЦТВА 

 

Інформаційне повідомлення 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції«Досягнення та концептуальні 

напрями вирощування малопоширених плодово-

ягідних культур та переробка їх сировини» 

 

Дата, час і місце проведення: 19 грудня 2018 р.на 

базі Інституту садівництва НААН (с. Новосілки 

Києво-Святошинського району Київської області). 

09.00-10.00 – реєстрація учасників конференції; 

10.00-13.00 – відкриття та виступи учасників 

конференції; 

13.00-13.30 – кава-брейк; 

13.30-16.30 – продовження виступів учасників; 

16.30-17.00 – обговорення та підведення підсумків 

конференції; рекомендація матеріалів кращих 

доповідей до публікації у міжвідомчому 

тематичному науковому збірнику Інституту 

садівництва НААН; 

17.00 – закриття конференції та від’їзд учасників. 

Мета заходу: оприлюднення результатів наукових 

досліджень, обмін досвідом та обговорення 

перспектив використання селекційних та 

технологічних досягнень в галузі садівництва, 

зокрема, малопоширених плодово-ягідних культур. 

Тематичні напрямки: 

1. Інноваційні розробки в селекції і 

розсадництві малопоширених плодово-

ягідних культур. 

2. Генетичні, екологічні й біотехнологічні 

дослідження та розробки в галузі 

садівництва малопоширених плодово-

ягідних рослин в культурі. 

3. Сучасні технології зберігання, переробки та 

механізованого збору плодів і ягід 

малопоширених і рідкісних культур. 

4. Шкідники, збудники хворобагроценозів 

малопоширених плодово-ягідних культур  

та досягнення, проблеми та перспективи 

ефективного  їх контролю. 

5. Економічно-соціальний аспекти доцільності 

вирощування і споживання продукції 

малопоширених плодово-ягідних культур в 

Україні та зарубіжжі. 

6. Споживча цінність і нутрициологічні 

особливості продукції малопоширених 

плодово-ягідних культур у раціоні 

харчування. 

Умови участі у конференції: 

1. До участі запрошуються наукові співробітники, 

аспіранти та докторанти наукових установ і вищих 

навчальних закладів й інших підприємств, які мають 

відношення до тематики конференції. Вартість очної 

участі 200 грн., а для виступаючихучасників, які є 

авторами матеріалів тез – безкоштовно. 

2. Не пізніше 10 грудня 2018 року необхідно 

надіслати на поштову або електронну пошту: 

- заявка на участь у конференції; 

- тези доповідей, оформлені відповідно до вимог; 

Організаційний внесок за формування і 

розміщення електронного збірника становить 40 

грн., для аспірантів і докторантів –безкоштовно. 

Оргвнесок включає вартість інформаційних 

матеріалів, формування електронного збірника за 

результатами конференції та розміщення його на 

сайті Інституту садівництва НААН наукових праць й 

витрати на їх пересилку.Коштинадсилати 

електронним переказом на картковий рахунок 

Приватбанку: 

№ 4149 4978 6367 9330 

одержувач Москалець Тетяна Захарівна. 

Робочі мови конференції – українська, російська, 

польська, англійська. 

Файли називати за прикладом: Zaiavka_Ivanov; 

Tezy_Ivanov; Chek_ Ivanov. 

Після надсилання матеріалів обов’язково 

очікуйте підтвердження про їх отримання, якщо 

впродовж 3-х діб підтвердження не одержано, 

потрібно надіслати матеріали повторно. 

     Вимоги до подання матеріалів:  

Матеріали електронною поштою, оформлюються у 

форматі А4 (MicrosoftWord, doc. або rtf). Поля – 1,5 

см, абзац відсутній. Шрифт – TimeNewRoman11pt, 

інтервал – 1,0. 

     З ПИТАНЬ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРТАТИСЯ: 

тел. 050-742-0-752; 096-329-76-71. 

Е-mail:shunyascience@ukr.net. 

Голова оргкомітету: 

Гриник Ігор Володимирович, директор Інституту 

садівництва НААН, д-р с.-г. наук, академік НААН 

Заступник голови оргкомітету: Москалець 

Тетяна Захарівна, завідувач лабораторії селекції і 

технології вирощування ягідних культур, д-р біол. 

наук, доцент 

  Відповідальні особи: Москалець Валентин 

Віталійович,д-р с.-г.наук;Лісовий Олександр 

Борисовичканд. с.-г. наук. 

Поштова адреса(для конференції): 

Інститут садівництва НААН, вул. Садова, 23, с. 

Новосілки Києво-Святошинський р-н Київська обл., 

для Москалець Тетяни Захарівни, 03027. 

     Структура тез (дивитись приклад) 

Індекс УДК – вирівнювання по лівому краю. 

Назва тез – великим напівжирним шрифтом, 

вирівнювання по центру. 

Прізвище та ініціали авторів (НЕ БІЛЬШЕ 

ЧОТИРЬОХ) -  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 – 1-2 повних сторінокз ілюстраціями, 

таблицями. 

Заявка на участь у конференції: 

Прізвище  

Ім’я, по-батькові  

Науковий ступінь, вчене звання  

Посада   

Організація (повна назва)  

Адреса, робоча  

Контактний телефон  

Е-mail  

Тема доповіді   

Тематичний напрям   

 


