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Рівне 2021 

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Всеукраїнської науково-практичної  

інтернет-конференції: 
«ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В АГРОВИРОБНИЦТВІ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННІ:  
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

яка відбудеться  17 червня 2021 року 
 

Тематика конференції: 
 

- агроекологічний моніторинг ґрунтів; 

- збереження та відтворення родючості  ґрунтів; 

- системи удобрення сільськогосподарських культур; 

- інноваційні технології в рослинництві; 

- екологічні проблеми землеробства; 

- економіка землекористування.; 

- зелений та аграрний  туризм; 

- сучасні технології збалансованого   

природокористування; 

- технології точного землеробства; 

- перспективні напрями розвитку машин для АПК.. 

 

На конференцію приймаються матеріали: 
 

викладачів вищих навчальних закладів, науковців 
науково-дослідних установ, аспірантів, докторантів, 
слухачів магістратури, представників громадських 
організацій, підприємств та інших установ, які мають 
відношення до тематики конференції 

Матеріали конференції будуть розміщені на            
web-сайті www.isg.rv.ua та надруковані у науковому 
збірнику « Аграрна наука Західного Полісся» 

За результатами роботи конференції для кожного 
учасника будуть підготовлені та надіслані в 
електронному вигляді збірник тез та сертифікат. 

 

Умови участі в конференції та публікації тез 
 

1. Форма участі в конференції: онлайн. 
2. Тези доповідей направляються лише в 
електронному вигляді. 
3. Робочі мови конференції – українська, 
російська. 

4. Не пізніше 03 червня 2021 р. необхідно подати на 
електронну адресу isgzp2@ukr.net заявку на участь 
та матеріали доповіді (тези) з позначкою «інтернет-
конференція». 
5. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; 
Tezy_Ivanov. 
6. Після надсилання матеріалів обов’язково 
очікуйте (протягом трьох днів) підтвердження 
про їх отримання. 
7. Участь в конференції безкоштовна. 
8. Вартість публікації і пересилки друкованих 
матеріалів конференції становить 150 гривень. 
Реквізити для оплати будуть надіслані на електронну 
адресу. 
 

Вимоги щодо оформлення матеріалів 
 

1. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три 
особи. 
2. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, 
то вказувати його у тексті не потрібно. 
3. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не 
нумерувати; 
4. Формат – А4, гарнітура – MS Word. 
5. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, 
міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. 
6. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
7. У верхньому лівому куті – УДК. 
8. У верхньому правому куті – ім’я та прізвище автора 
(жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, 
назва установи, місто, E-mail. 
9. Нижче – через один пробіл – назва доповіді 
(великими жирними літерами по центру). 
10. Нижче – через один пробіл – текст доповіді (тез). 
11. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться 
Література (жирним і по центру). Посилання на 
літературне джерело подаються у квадратних дужках 
відповідно до порядку згадування. 
12. Використання ілюстративних матеріалів, 
формул в тезах повинно бути мінімальним. 
13. Формат таблиць та рисунків має бути лише 
книжний. 
14. Відповідальність за зміст несе автор. Оргкомітет 
залишає за собою право відбору та редагування 
наукових доповідей. 

http://www.isg.rv.ua/
mailto:isgzp2@ukr.net


15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим 
вимогам, або надіслані після 03 червня 2021 року 
розглядатися не будуть. 
 

Зразок оформлення тез 
 

 
 

Заявка 
на участь у Всеукраїнській науково-практичній 

інтернет-конференції 

«Інноваційні технології в агровиробництві 

та природокористуванні: 
 проблеми та перспективи» 
яка відбудеться 17 червня 2021 р. 

 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Наукова ступінь, вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Назва доповіді (тез)  

Вказати, чи потрібен друкований 
екземпляр збірника 

 

Поштова адреса  

Телефон  

E-mail  

Напрям роботи конференції  

Онлайн участь у вигляді доповіді (так/ні) 

Мова доповіді  
 

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення 

Контактна особа: 
Шевчук Галина Михайлівна 
 

Поштова адреса:  
Інститут сільського господарства Західного Полісся 
НААН 
вул. Рівненська, 5 
с. Шубків,  
Рівненського р-ну, 
Рівненської обл., 
Україна 35325 
 

Телефон: 0362-27-36-74, 098-255-34-18 
  

E-mail: isgzp2@ukr.net 
Web: www.isg.rv.ua 

УДК 633.16 

Іван Іванов 
к.с-г.н., доцент, заступник декана, 

Національний університет водного 
 господарства та природокористування, 

м. Рівне 
E-mail: 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ УДОБРЕННЯ ЯЧМЕНЮ ЯРОГО 

ЗАЛЕЖНО ВІД КИСЛОТНОСТІ ДЕРНОВО-

ПІДЗОЛИСТОГО ҐРУНТУ 

Близько 1,4 млн. га орних земель Західного Полісся 

мають підвищену кислотність ґрунтового розчину… 

Література 

1. Козловский Е.В., Небольсин А.И. и др. Известкование почв. – М., 

1983. – 282 с. 
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