
Вимоги до оформлення тез 
 

Тези в об’ємі до 3 сторінок повинні бути 

надруковані шрифтом “Times New Roman Cyr” 

12 pt.  

Параметри сторінки – А4 (210 × 297 мм).  

Всі поля – 20 мм.  

Перший рядок абзацу – відступ 1 см.  

Інтервал рядків – одинарний.  

Файл подається без нумерації сторінок. 

Назва файлу – прізвище першого автора 

українською мовою. 

 

Структура тез:  

1) індекс УДК (вирівнювання по лівому краю);  

2) назва тез (великим 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 тез – результати досліджень,  висновки; 

7) літературні джерела; 

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

батькові, e-mail) – обов’язково! 

 

Тези, без виконання умов оформлення,  

не будуть прийматися до публікації. 

 

Тези друкуються в авторській редакції. 

 

Оргкомітет залишає за собою право лише 

форматувати подані тези. 
 

Тези, відправлені пізніше  

10 листопада 2022 р.,  

прийматися не будуть! 
 

Поштова адреса оргкомітету 

конференції: 
м. Житомир, Житомирський агротехнічний 

коледж, вул. Покровська (Щорса), 96  

 

Телефони для довідок 

Тел. факс. (0412) 26-24-06) 

 

Адреса електронної пошти  

для надсилання тез 
innater-59@ukr.net 

 

 
 

Робочі мови конференції: 
українська, англійська 

 
Учасники отримують  

СЕРТИФІКАТИ 

про участь у конференції 

 

Міністерство освіти і науки   

Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів  

Державна екологічна академія 

післядипломної освіти  

Національна академія аграрних наук  

Інститут сільського господарства Полісся  
 

Житомирський агротехнічний фаховий 

коледж 

Кафедра агрономії та лісового 

господарства 

Циклова комісія агрономічних дисциплін 

 

 

  

 

ІІ-а Всеукраїнська наукова  
конференція  

 

 «ЕФЕКТИВНІСТЬ 

АГРОТЕХНОЛОГІЙ 

ЖИТОМИРЩИНИ» 

 

17–18 листопада 2022 року 
 

 

м. Житомир 

mailto:innater-59@ukr.net


Оргкомітет конференції  

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

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 НААН, 

директор ІСГП – голова оргкомітету. 

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

директора з навчально-методичної роботи – 

співголова оргкомітету. 

5. Савчук І.М. – д.с.-г.н., заступник директора з 

науково-інноваційної діяльності ІСГП. 

6. Надточій П.П. – д.с.-г.н., головний науковий 

співробітник відділу рослинництва, 

первинного та елітного насінництва ІСГП.  

7. Ратошнюк В.І. – д.с.-г.н., завідувач відділу 

рослинництва, первинного та елітного 

насінництва ІСГП. 

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

відділення агрономії – заступник голови 

оргкомітету. 

9. Цуман Н. В. – к.с.-г.н., доцентка, завідувачка 

методичного кабінету, завідувачка кафедри 

агрономії та лісового господарства, заступник 

голови оргкомітету.  
10. Савчук О.І. – к.с.-г.н., провідний науковий 

співробітник відділу землеробства і меліорації 

ІСГП 

11. Приймачук Т.Ю. – к.е.н., вчений секретар 

ІСГП. 

12. Борисевич Л. В. – викладач-методист, 

голова циклової комісії агрономічних 

дисциплін. 

13. Немерицька Л. В. – к.б.н., доцентка, 

викладачка відділення агрономії 

14. Мостепанюк В.А. - к.е.н., доцент, 

викладачка відділення агрономії 

15. Журавська І.А. - к.с.-г.н., викладачка 

відділення агрономії 

 

 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у науковій 

інтернет-конференції 
ЕФЕКТИВНІСТЬ АГРОТЕХНОЛОГІЙ 

ЖИТОМИРЩИНИ» 
 

Мета конференції: обмін науково-

практичною інформацією, узагальнення 

результатів наукових досліджень та 

практичної діяльності з проблем використання 

земельних ресурсів і агропромислового 

комплексу, парадигми сучасної екологічної 

безпеки життєдіяльності людини, освіти, 

науки та виховання.  

На конференції будуть розглянуті 

питання: 
 управління земельними, водними та 

лісовими, енергетичними ресурсами, 

збалансоване природокористування;  

 сучасні агротехнології в рослинництві, 

овочівництві та садівництві, органічне 

виробництво; 

 перспективи розвитку аграрного, 

лісового та садово-паркового господарства; 

 інженерно-технічне забезпечення та 

інформаційні технології в аграрному, 

водному, енергетичному та лісовому 

господарствах; 

 сучасний стан та наукова діяльність 

природоохоронних територій; 

 розвиток економічних відносин в 

аграрному, водному, енергетичному та 

лісовому, господарствах. 

Умови участі в конференції 
Формат роботи конференції –  

інтернет-конференція 

Даний формат проведення конференції 

передбачає розсилку електронного варіанту 

збірника тез учасникам конференції з 

подальшим ознайомленням. 

Реєстраційна картка 
на участь у ІІ- ї Всеукраїнської науково-

практичної 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  

Секція (вказати обов’язково)  

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 

 

Участь у науковій конференції та публікація 

тез – безкоштовні 

Електронний варіант збірника тез буде 

надіслано всім учасникам  


