
Матеріали конференції будуть розмі-

щені на офіційному сайті Інституту овочі-

вництва і баштанництва НААН 

http://ovoch.com та опубліковані у збір-

нику тез доповідей безкоштовно.  

Всім бажаючим примірник збірника 

буде надіслано за вказаною адресою про-

тягом місяця після проведення заходу. 

Вартість збірника 150 грн.  

 
Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

Відповідальність за зміст і достовір-

ність матеріалів, а також відповідність 

нормам правопису та орфографії несуть 

автори і наукові керівники. Оргкомітет 

залишає за собою право проводити техні-

чне редагування надісланих матеріалів. 

 

Контактна інформація:  

 

Мозговська Ганна Валеріївна 

Тел. 0992440772 

E-mail:  mozgovskaja88@gmail.com 

 

Терьохіна Людмила Анатоліївна 

Тел. 0500573412, 0676641685 

E-mail:  patentiob@gmail.com 

 

 

Інститут овочівництва і баштанництва  

НААН  

Харківська обл., сел. Селекційне, 

вул. Інститутська, 1 

 

Приклад оформлення тез: 

 

УДК 

 
ДОБІР ЦІННИХ ДЖЕРЕЛ ПРОДУКТИВНОСТІ 

ДЛЯ АДАПТИВНОЇ СЕЛЕКЦІЇ КАБАЧКА 

(CUCURBITA РEPO L.) 

 

Петров О.А., Іванов Г.К.. 

Інститут овочівництва і баштанництва НААН  

е-mail: ovoch.iob@gmail.com 

 

Заявка 

на участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції молодих учених:  

«Інноваційні розробки молоді в сучас-

ному овочівництві» 

 
Прізвище  

Ім’я   

По батькові  

Вчене звання  

Посада  

Організація (повна на-

зва) 

 

Адреса (робоча)  

Країна  

Контактний телефон  

Факс  

Е-mail  

Назва доповіді  

Адреса для надсилан-

ня збірника з пошто-

вим індексом 

 

 

Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження 

цього листа зацікавленим особам. 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ 

НАУК УКРАЇНИ 

 

ІНСТИТУТ ОВОЧІВНИЦТВА І 

БАШТАННИЦТВА 

 

 
 

Міжнародна науково-практична  

конференція молодих учених  
 

«ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ 

МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ 

ОВОЧІВНИЦТВІ»  

 

 

 

 

 

3 жовтня 2019 р. 

сел. Селекційне 

 
 
 

http://ovoch.com/
mailto:mozgovskaja88@
mailto:patentiob@


Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас прийняти  

участь у роботі  

                                                         

Міжнародної науково-практичної 

конференції молодих учених:  

 

«ІННОВАЦІЙНІ РОЗРОБКИ 

МОЛОДІ В СУЧАСНОМУ 

ОВОЧІВНИЦТВІ»  

 

Дата і місце проведення:  
 

3 жовтня 2019 року, Інститут овочі-

вництва і баштанництва НААН  

(Україна, Харківська область, Харків-

ський район, сел. Селекційне, вул. Ін-

ститутська, 1).  

 

Учасники:  
 

молоді вчені, аспіранти, докторанти, 

науковці науково-дослідних установ, 

студенти та викладачі вищих навчаль-

них закладів, представники органів 

державного і місцевого самоврядуван-

ня, громадських організацій, підпри-

ємств та установ, які мають відношен-

ня до тематики конференції. 

 

 

 

 

Напрями конференції: 
 

1. Селекція, генетичні ресурси та на-

сінництво овочевих культур. 

2. Біотехнологія, клітинна селекція і 

генна інженерія овочевих культур. 

3. Сучасні високоефективні техноло-

гії вирощування овочевих культур і за-

соби механізації для овочівництва від-

критого та захищеного ґрунту. 

4. Організаційно-економічні про-

блеми інноваційного шляху розвитку 

овочівництва. 

 

ОРГКОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ: 
   

КУЦ Олександр Володимирович,             
д.с.-г.н., с.н.с., заст. директора інститу-

ту з наукової роботи – голова оргкомі-

тету; 
 

МОЗГОВСЬКА Ганна Валеріївна,           

к.с.-г.н., с.н.с. лаб. генетики, генетич-

них ресурсів і біотехнології – заст. го-

лови оргкомітету; 
 

ПІДЛУБЕНКО Ірина Михайлівна,                
к.с.-г.н., зав. лаб. селекції дворічних і 

малопоширених рослин; 
 

ЧАЮК Ольга Ігорівна, м.н.с. лаб. 

овочівництва захищеного грунту. 

 

 

 

 

Умови участі у конференції: 
 

для участі у конференції просимо над-

силати до 25 вересня 2019 року на 

електронну адресу:  

mozgovskaja88@gmail.com 

- заявку на участь у конференції; 

- матеріали доповіді, оформлені від-

повідно до вимог. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
 

До публікації будуть прийняті мате-

ріали, які відповідають тематичним 

напрямкам конференції, що раніше не 

публікувались та містять нові наукові 

результати. Тези, які не відповідають 

тематиці конференції та оформлені не 

за вимогами розглядатися не будуть. 

Тези обсягом 1-2 сторінки (макс. до 

6) формату А5, повинні бути надруко-

вані з використанням текстового реда-

ктора Microsoft Word у вигляді файлу з 

розширенням *.doc; поля з усіх боків 

1,5 см. Шрифт Times New Roman, ро-

змір шрифту - 11 пт, міжрядковий ін-

тервал – 1,0, абзацний відступ – 1,0 

см, вирівнювання по ширині. Латинсь-

кі назви рослин подавати курсивом. 

Чорно-білі рисунки, графіки та діагра-

ми (чітко виконані) подавати у вигляді 

окремих файлів, номери сторінок не 

проставляти. 

mailto:mozgovskaja88@

