
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

ХІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції молодих вчених «Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва 

України: продовольча безпека в умовах 

воєнного часу і повоєнної відбудови країни», 

яка відбудеться 10 листопада 2022 р. на базі 

Інституту сільського господарства 

Карпатського регіону НААН (с. Оброшине 

Львівського району Львівської області). 

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Загальне землеробство 

2. Агрохімія, ґрунтознавство  

3. Рослинництво 

4. Кормовиробництво і луківництво 

5. Селекція і насінництво 

6. Захист рослин 

7. Екологія та раціональне природо-

користування  

8. Годівля та технологія утримання тварин 

9. Селекція та відтворення с.-г. тварин 

10. Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва 

11. Економіка с.-г. виробництва 

 

ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

9:30 – підключення та реєстрація учасників  

10:00 – відкриття конференції 

15:00-16:30 – підведення підсумків 

Всім зареєстрованим учасникам до початку 

конференції буде розіслано посилання для 

підключення.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Для участі у роботі конференції потрібно не 

пізніше 30 вересня 2022 р. надіслати на адресу 

tetyana.partyka@gmail.com або 

radamv@isgkr.com.ua електронний варіант заявки 

та тез (назва файла має відповідати прізвищу 

першого автора), скановану версію тез з 

підписами авторів.  

Програма конференції формується із заявлених 

доповідей. Відповідальність за зміст публікації 

несе автор. Оргкомітет залишає за собою право 

редагувати та відхиляти надіслані матеріали.  

 

Мова конференції: українська, англійська. 

 

Конференцію буде проведено в on-line 

форматі із застосуванням інформаційно-

комунікаційного сервісу ZOOM. 

 

 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Інститут сільського господарства  

Карпатського регіону НААН, 

вул. Грушевського, 5, с. Оброшине  

Львівського р-ну Львівської обл., 81115. 

Тел./факс (032) 227-97-33. 

E-mail: radamv@isgkr.com.ua, 

tetyana.partyka@gmail.com 

 

 

Телефон для довідок 

+38-067-336-92-65 – Партика Тетяна 

Володимирівна (голова ради молодих вчених). 

 

 

 

 

 

ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ 

 

До публікації приймаються тези українською 

або англійською мовами за тематикою 

конференції, які раніше не були опубліковані, 

містять нові теоретичні та практичні результати, 

обсягом 2–4 сторінки формату А5, шрифт – Times 

New Roman, кегль 10, текст набраний через 

1,5 інтервала, розміри всіх полів – 2 см. Рисунки, 

таблиці, графіки та перелік літератури в тезах не 

публікуються. Згадки на джерела літератури у 

тексті подавати у форматі: (прізвище, ініціали 

автора, рік). 

Тези доповідей будуть опубліковані у 

Матеріалах науково-практичної конференції до 

початку її роботи. За бажанням учасники можуть 

опублікувати статті у міжвідомчому тематичному 

науковому збірнику “Передгірне та гірське 

землеробство і тваринництво” за умови їх 

відповідності вимогам. 
 

СТРУКТУРА ТЕЗ 

• індекс УДК (зліва); 

• ініціали, прізвища авторів, наукові ступені 

(жирний курсив, до центру); 

• назва установи (до центру); 

• поштова адреса, e-mail автора (курсив, до 

центру); 

• заголовок (великими літерами, жирним 

шрифтом, до центру); 

• текст тез. 

 

З детальними вимогами до статей можна 

ознайомитися на сайті збірника “Передгірне та 

гірське землеробство і тваринництво” http://phzt-

journal.isgkr.com.ua. 

Збірник матеріалів конференції в 

електронному pdf-варіанті буде розіслано всім 

учасникам. Друкований примірник буде 

надіслано за зазначеною в заявці адресою за 

потреби. 
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ЗАЯВКА 

на участь у конференції 

Прізвище __________________________________ 

Ім’я _______________________________________ 

По батькові ________________________________ 

Науковий ступінь ___________________________ 

Вчене звання _______________________________ 

Посада ____________________________________ 

Організація ________________________________ 

___________________________________________ 

Поштова адреса _____________________________ 

___________________________________________ 

Індекс (обов’язково) _________________________ 

Контактний телефон _________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Назва доповіді ______________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

Потреба у друкованому примірнику___________ 

 

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

УДК 631.417 

О. С. Гавришко, Ю. М. Оліфір, кандидати с.-г. наук 

Інститут сільського господарства  

Карпатського регіону НААН  

вул. Грушевського, 5, с. Оброшине  

Львівського р-ну Львівської обл., 81115, 

e-mail: havryshko0@gmail.com 

 

ДИНАМІКА ВОДОРОЗЧИННОГО ГУМУСУ  

ЯСНО-СІРОГО ЛІСОВОГО  

ПОВЕРХНЕВО ОГЛЕЄНОГО ҐРУНТУ  

ПІД КУКУРУДЗОЮ НА СИЛОС 

 

Текст… 

 

ОРГКОМІТЕТ 

Стасів О. Ф. д. с.-г. н., директор ІСГ Карпатського 

регіону НААН; 

Седіло Г. М. д. с.-г. н., професор, академік НААН, 

радник при дирекції ІСГ Карпатського 

регіону НААН; 

Коник Г. С. д. с.-г. н., перший заступник 

директора з наукової роботи ІСГ 

Карпатського регіону НААН; 

Федак Н. М. к. б. н., заступник директора з 

наукової роботи у тваринництві; 

Савка М. В. заступник директора з науково-

інноваційної діяльності та соціальних  

питань 

Влізло В. В. д. вет. н., академік НААН, гол. наук. 

співр. відд. розведення, тех. 

утримання та годівлі тварин; 

Вовк С. О. д. б. н., професор, зав. відд. дрібного 

тваринництва; 

Волощук І. С. д. с.-г. н., зав. відд. насінництва та 

насіннєзнавства; 

Волощук О. П. д. с.-г. н., гол. наук. співр. відд. 

селекції с.-г. культур; 

Гадзало А. Я.  д. екон. наук, гол. наук. співроб. лаб. 

економіки; 

Дармограй Л. М. д. с.-г. н., професор, гол. наук. співр. 

відд. розведення, тех. утримання та 

годівлі тварин; 

Дзюбайло А. Г. д. с.-г. н., професор, гол. наук. співр. 

Передкарпатського відділу наукових 

досліджень; 

Ільчук Р. В.  д. с.-г. н., зав. відділу селекції  

с.-г. культур; 

Кирилів Я. І. д. с.-г. н., професор, член-

кореспондент НААН, гол. наук. співр. 

відд. розведення, тех. утримання та 

годівлі тварин; 

Рівіс Й. Ф. д. с.-г. н., гол. наук. співр. лаб. 

екології; 

Панахид Г. Я. д. с.-г. н., вчений секретар; 

Партика Т. В. к. б. н., зав. лаб. агрохімії та 

аналітичних досліджень 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ 

АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА  

КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ 

 
 

Інформаційне повідомлення 

 

 

ХІ Всеукраїнська  

науково-практична конференція 

молодих вчених 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ: 

продовольча безпека в умовах воєнного часу 

і повоєнної відбудови країни» 

 

 
 

10 листопада 2022 р. 

с. Оброшине 
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