
 

Вимоги до оформлення матеріалів 

конференції 
Матеріали конференції подаються в об’ємі до 

трьох-п’яти сторінок, повинні бути надруковані в 

текстовому редакторі Word XP, 3,0 або 7,0 шрифт 

«Times New Roman», розмір 12 pt, інтервал – 

одинарний. Параметри сторінки – стандартні, формат 

А4 (210 х 297 мм) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве 

– 20 мм. Файл з доповіддю подається без нумерації 

сторінок. 

Структура матеріалів: 
1) назва секції (обов’язково); 

2) назва тези доповіді (прописними літерами 

напівжирним шрифтом, по центру);  

3) ініціали і прізвища, наукові ступені авторів 

(напівжирним, вирівнювання по правому краю); 

4) назва установи та міста (курсивом по 

центру);  

5) текст матеріалів має стисло відображати 

зміст доповіді, містити відомості про актуальність 

напряму досліджень, основні результати та їх 

інтерпретацію, завершуватися стислим 

узагальнювальним висновком без повторювання 

вже викладеного матеріалу; 

6) відомості про авторів (прізвище, ім’я, по 

батькові, e-mail). 

Назва тези доповіді має містити не більше 10 слів, 

усі рисунки супроводжуватися назвами, а таблиці 

заголовками. Фотографії, діаграми, графіки чорно-

білого формату. Рисунки створені за допомогою 

функції «Створити рисунок» у редакторі Word. 

Формули у тезах набрані за допомогою редактора 

формул. Тези доповідей надсилати в оргкомітет 

електронною поштою. 
 

Матеріали, створені без дотримання умов,  

не будуть прийматись до публікації 
 

Матеріали друкуються в авторській редакції, 

тому автори несуть відповідальність за зміст  

та оформлення тексту 
 

 

 

 

 

Форма участі в конференції – очна або заочна  
 

Матеріали мають бути подані не пізніше  

31 жовтня 2021 р. 

 

Реєстраційна картка 
 

на участь у конференції  

 

«Ефективність агротехнологій 

Житомирщини» 

 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Контактний телефон  

E-mail  

Поштова адреса  

Назва доповіді  

Співавтори  

Форма участі (очна/заочна)  

Реквізити платежу 

оргвнеску 

 

 

 

 

Заявка заповнюється лише одним автором 

у вигляді таблиці та надсилається окремим 

файлом разом із тезою доповіді на 

електронну адресу: 

Innater-59@ukr.net 

 
Міністерство освіти і науки України 

 

 
Інститут сільського господарства Полісся 

НААНУ 
 

Житомирський агротехнічний фаховий 
коледж 

Кафедра агрономії та лісового 
господарства 

 

Циклова комісія агрономічних дисциплін 
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція 

«Ефективність агротехнологій 

Житомирщини» 

 

 
 

10-12 листопада 2021 р. 

м. Житомир 



Оргкомітет конференції 

 
1. Тимошенко М. М. – д.е.н., доцент, директор 

Житомирського агротехнічного фахового 

коледжу (ЖАТК) – голова оргкомітету; 

2. Бондар О.І. – д.б.н, професор, член-

кореспондент НААНУ заслужений діяч науки 

і техніки України, ректор Державної екологічної 

академії післядипломної освіти та управління, 

3. Рижук С.М. - д.с.г.н., академік НААНУ, 

директор Інституту сільського господарства 

Полісся НААН; 

4. Доля М, М. – д.с.г.н., професор, член-

кореспондент НААНУ, зав. кафедрою 

інтегрованого захисту рослин НУБіП; 

5. Слюсар І. Т. - д.с.г.н., член-кореспондент 

НААНУ професор, заслужений діяч науки 

і техніки України, головний науковий 

співробітник відділу сівозмін і землеробства на 

меліорованих землях ННЦ «Інститут 

землеробства НААН» 

6. Герасимчук В. І.,к.с.-г.н., зав. відділом 

наукових досліджень з питань інтелектуальної 

власності  та маркетингу інновацій Інституту 

сільського господарства Полісся НААН; 

7. Борак К. В. – к.т.н., заступник директора з 

навчальної роботи  – співголова оргкомітету; 

8. Можарівська І. М. – к.п.н., заступник 

директора з навчально-методичної роботи – 

співголова оргкомітету; 

9. Іванцов П. Д. – заступник директора з виховної 

роботи  – заступник голови оргкомітету; 

10. Залевський Р. А. – к.с.-г.н., завідувач відділення 

агрономії  – заступник голови оргкомітету; 

11. Цуман Н. В.-  к.с.-г.н., завідуюча методичним 

кабінетом, завідуюча кафедрою агрономії та 

лісового господарства, заступник голови 

оргкомітету; 

12. Романюк А. А. – викладач-методист, завідуюча 

цикловою комісією агрономії відділення 

агрономії; 

13. Немерицька Л. В. – к.б.н., доцент, викладач 

відділення агрономії; 

14. Журавська І. А. – к.с.-г.н., викладач відділення 

агрономії; 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

Всеукраїнській науково-практичній 

конференції 

«Ефективність агротехнологій 

Житомирщини» 
Мета конференції: обмін науково-

практичною інформацією, узагальнення 

результатів наукових досліджень та практичної 

діяльності з впровадження і розробки 

сільськогосподарських технологій Житомирщини. 

На конференції будуть розглянуті питання: 

• управління земельними, водними та 

енергетичними та лісовими ресурсами, 

збалансоване природокористування;  

• сучасні агротехнології в рослинництві, 

овочівництві та садівництві, органічне 

виробництво; 

• перспективи розвитку сільськогос-

подарського виробництва; 

• інженерно-технічне забезпечення та 

інформаційні технології в аграрному, водному, 

енергетичному та лісовому  господарствах; 

• розвиток економічних відносин в 

аграрному, водному, енергетичному та лісовому 

господарствах. 
 

Робочі мови конференції: 
українська, російська, англійська 

 
Прийом заяв та тез доповідей –  

до 31 жовтня 2021 р. 
 

Учасники отримують  

СЕРТИФІКАТИ 

про участь у конференції 

Умови участі в конференції 
Для участі в конференції необхідно надіслати на 

електронну пошту оргкомітету:  

іnnater-59@ukr.net 

– реєстраційну картку на участь у роботі 

конференції; 

– електронний варіант тези доповіді; 

– електронну копію квитанції про сплату 

оргвнеску – 100 грн. 

Матеріали будуть розміщені в електронному 

та паперовому збірнику тез доповідей та доступні 

онлайн на офіційному сайті коледжу в розділі 

«Конференція». 

Вартість друкованого примірника – 250 грн. 

(за бажанням). 

 

Реквізити для оплати організаційного 

внеску: 

 
Рахунок Приват Банку: 5168745105248303 
При оплаті в privat -24 комісія не стягується.!!!  

 

В заявці на участь вказати реквізити платежу 

(№ квитанції/рахунку, дата, час) або надіслати 

додатково електронну копію чеку на адресу 

оргкомітету. 

 

Місце проведення конференції та адреса 

оргкомітету: 

 
м. Житомир, Житомирський агротехнічний 

фаховий коледж, вул. Покровська (Щорса), 96, 

тел.(412) 25-31-06 

Е-mail: іnnater-59@ukr.net 

innazhuravska1@gmail.com 

 

Телефони для довідок: 
096-294-51-55 

Цуман Наталія Василівна 

067-376-0-763 

Журавська Інна Анатоліївна 

 

mailto:іnnater-59@ukr.net
mailto:innazhuravska1@gmail.com

