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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Національний науковий центр  

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського»  

запрошує Вас взяти участь у  

Всеукраїнській науково-практичній  

інтернет-конференції  

молодих учених та спеціалістів 

«Ґрунти України, їх стан та збалансоване 

використання» 

 

Дата і місце проведення:  

27 травня 2020 року на базі 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського». 

 

Мета конференції 

Проведення наукових дискусій з актуальних 

питань ґрунтознавчої та агрохімічної науки, обмін 

науковими поглядами, ідеями, отриманими 

результатами досліджень, їхня апробація. 

Для участі в роботі конференції запрошуються 

науковці науково-дослідних установ та вищих 

навчальних закладів, докторанти, аспіранти, 

студенти, представники науково-виробничих 

структур. 

Тематичні напрями конференції: 

1. Актуальні питання та тенденції розвитку 

агрономічної науки; 

2. Охорона та збалансоване використання 

ґрунтово-ресурсного потенціалу України; 

3. Сучасні агрохімічні заходи управління 

живленням рослин; 

4. Новітні методи досліджень системи «ґрунт-

добрива-рослина-навколишнє середовище»; 

5. Технології та інновації у землеробській 

галузі; 

6. Гармонізація інформації про стан ґрунтів як 

основа для забезпечення функціонування 

ґрунтово – інформаційного центру 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  

АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О.Н. Соколовського» 

 

Харківське відділення ГО «Українське 

товариства ґрунтознавців та агрохіміків» 

 

 

 

 
 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 2  

 

Всеукраїнської науково-практичної  

інтернет-конференції  

молодих учених та спеціалістів 

 

 

 

«Ґрунти України, їх стан та збалансоване 

використання» 

 

 

 

Харків 

27 травня 2020 року 



Порядок участі у конференції: 

1. Не пізніше 25 травня 2020 року надіслати 

на електронну адресу оргкомітету 

svetlana.krylach@gmail.com заявку на участь 

(форма додається). Згідно одержаних заявок 

26.05.2020 р. учасникам буде надіслано 

ідентифікатор конференції та пароль для участі. 

2. Зареєстровані учасники конференції можуть 

оформлювати тези доповіді та надсилати їх на 

електронну адресу оргкомітету до 26 червня 

2020 року. 

3. Програма конференції передбачає наукові 

доповіді в форматі online засідань. Робочі мови: 

українська, російська, англійська. 

План роботи конференції: 

27 травня 2020 р. 

09.30-10.00 – реєстрація учасників; 

10.00-12.30 – online засідання; 

12.30-13.00 – перерва; 

13.00-16.00 – online засідання; 

16.00 – підведення підсумків. 

Регламент: тривалість доповідей до 10 хвилин. 

4. Після проведення конференції буде 

сформовано збірник матеріалів конференції та 

розіслано учасникам конференції на електронні 

адреси 1 липня 2020 року. 

5. Учасники конференції можуть підготувати 

наукову статтю за тематикою доповіді та 

надіслати на адресу оргкомітету до 26.07.2020 р. 

Кращі наукові статті учасників, відібрані за 

результатами колегіальної оцінки редколегії 

міжвідомчого тематичного наукового збірника 

«Агрохімія і ґрунтознавство» будуть надруковані 

БЕЗКОШТОВНО. З вимогами до оформлення 

статей можна ознайомитись на веб-сайті збірника 

«Агрохімія і ґрунтознавство» - 

 http://agrochemsoilsci.org/uk.html  

6. Заявка та тези доповіді подається у форматі 

А4 (назва кожного файлу відповідає прізвищу 

автора (ів) українською мовою, за прикладом: 

Петров_заявка). 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції молодих учених та 

спеціалістів «Ґрунти України, їх стан та 

збалансоване використання» 

Прізвище _______________________________ 

Ім'я, по-батькові _________________________ 

Науковий ступінь ________________________ 

Вчене звання ____________________________ 

Місце роботи (навчання) __________________ 

Посада _________________________________ 

Назва доповіді __________________________ 

Тематичний напрямок ___________________ 

Адреса  ________________________________ 

Контактний тел.________________________ 

E-mail _________________________________ 

Форма участі: (необхідне підкреслити) 

 очна (online виступ з доповіддю до 10 хв.); 

 заочна учать. 
 

7. Вимоги щодо оформлення тез доповідей, 

які надсилаються до оргкомітету: 

Обсяг матеріалів – 1-3 повні сторінки. 

Поля: знизу, зверху, праворуч, ліворуч 20мм. 

Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times New 

Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,0, 

абзац – 1,0 см. 

Структура тез: 

 УДК; 

 назва тез (по центру сторінки великими 

жирними літерами); 

 ініціали та прізвище автора(ів) (жирним), 

науковий ступінь, вчене звання, посада, назва 

установи,  (вирівнювання по центру); 

 основний текст (постановка проблеми, 

мета, методика, результати досліджень, 

висновки, список використаних джерел (якщо 

необхідний)) 

 

Матеріали друкуються в авторській редакції, 

тому автори несуть відповідальність за зміст 

та оформлення тексту. 

Матеріали, які не відповідатимуть 

встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 

 

Зразок оформлення тез: 

УДК 631.4 

ДИНАМІКА АГРОХІМІЧНИХ 

ВЛАСТИВОСТЕЙ ГРУНТІВ 

 

І.С. Петров, к. с.-г.н., с.н.с. 

ННЦ "Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені 

О.Н. Соколовського", м. Харків, Україна 

Дослідження агрохімічних властивостей… 

 

 

Адреса і телефони оргкомітету 

Україна, 61024, м. Харків, вул. Чайковська, 4  

ННЦ «Інститут ґрунтознавства та агрохімії  

імені О.Н. Соколовського». 

Тел. 8(057)704-16-69 

 

Контактні особи: 

Крилач Світлана 

 (тел.: +380661346436)  

e-mail: svetlana.krylach@gmail.com   

 

Гетманенко Вікторія 

 (тел.:+380507403610) 

e-mail: vg.issar@gmail.com  

 

Оргкомітет буде вдячний за поширення 

цієї інформації серед зацікавлених осіб! 

 

З повагою Оргкомітет! 
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