
 
 

 
 

 
 

ІНСТИТУТ ЗАХИСТУ РОСЛИН 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 
 
 

 

 

ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

 

Міжнародна науково - практична конференція 

«ЗАХИСТ РОСЛИН, НАУКОВІ ЗДОБУТКИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

Присвячена  75-річчю від дня заснування Інституту захисту 

рослин НААН 

 

150-річчю від дня народження 

Поспєлова Володимира Петровича 
 

 

100-річчю від дня народження 

  Арєшнікова Бориса Андрійовича 
 

 

90-річчю від дня народження 

Доліна Володимира Гдаліча 
 

 

яка відбудеться 24–25 травня 2022 року в  

                Інституті захисту рослин НААН  

       (м. Київ, Україна) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Поспєлов 

   Володимир Петрович 

               1872-1949 

Арєшніков  

       Борис Андрійович 

             1922-1998 

Долін 

Володимир Гдаліч 

1932-2004 



НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 
 

1.  Прогноз фітосанітарного стану агроценозів. 

2. Стійкість рослин проти шкідників та хвороб. 

3. Біологічний метод захисту рослин. 

4. Хімічний метод захисту рослин. 

5. Інтегрований захист і карантин рослин. рослин. 
 
 

Доповідь повинна бути представлена у вигляді презентації у програмі 

PowerPoint, час виступу – до 15 хв. Науковий комітет конференції залишає за собою 

право включати тези до певної секції. 
Офіційні мови конференції: українська, англійська 

 

 

Ключові дати: 

1. Реєстрації учасників (подача реєстраційної форми) – до 1 березня 2022 р. 

2. Подання тез доповідей – до 1 квітня 2022 р. 

3. Підтвердження очної участі – до 1 травня 2022 р. 

4. Заїзд учасників (культурна програма) – 24травня 2022 р. 
5. Науково-практична конференція (пленарна частина) – 25 травня 2022 р. 

 
 
 

 

Тези доповідей та реєстраційну форму необхідно надіслати електронною поштою 

за адресою: plant_prot@ukr.net                 , 

у темі позначати: «Конференція_[прізвище першого автора]» 
 

 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 
 

 
 

СЕЛЕКЦІЯ ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ НА СТІЙКІСТЬ ДО ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ В УМОВАХ 

ЛІОСТЕПУ УКРАЇНИ 

 
 В.В. К ириленко , І.І. Місюра 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН 
e-mail : verakurulenko@ukr.net 

 
Тези доповідей конференції можуть бути написані українською або англійською 

мовами та повинні бути оформлені  відповідно  до  наведеного  зразка . Формат 

файлу − документ Microsoft Word. 

Обсяг тез – до двох сторінок формату А4. Всі поля сторінки – 2,0 см. Назва тез 

розміщується по центру сторінки, ВЕЛИКИМИ літерами, шрифт 12 пт, Times New 

Roman, напівжирний. Прізвища та ініціали авторів тез, так само, по центру, шрифт 12 

пт,  Times  New  Roman,  напівжирний,  ім'я  доповідача  підкреслити.  За  наявності 

декількох авторів від різних організацій, робляться позначки цифровими індексами 

(
1,2…

) після прізвища автора та перед назвою організації, відповідно. Назви 

організацій вказуються повністю та розташовуються по центру, шрифт 12 пт, Times 

New Roman, курсив. Між назвою, прізвищами авторів, адресами й текстом доповіді 

mailto:verakurulenko@ukr.net


необхідно зробити відступи в один рядок. Основний текст тез оформляється 

шрифтом 12 пт, Times New Roman з одинарним міжрядковим інтервалом та 

центрується по ширині сторінки. 

Тези повинні бути інформативними та давати повне уявлення про характер 

отриманих результатів, їхню наукову новизну та актуальність. 
Тези  доповідей  необхідно  надіслати  електронною  поштою  у  вигляді  доданого 

(attached) файлу. Назва файлу – прізвище та ім’я доповідача та номер секції, до 

якої належить доповідь (наприклад, kyrylenko_vira_1.doc). 

Оргкомітет направляє матеріали на рецензування й залишає за собою право 

відбирати для представлення на конференції тези, що відповідають її тематиці та 

оформлені згідно з вимогами. 
 

 
 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

Прізвище   Ім’я   По батькові      

Назва  установи    

Посада, науковий ступінь, вчене звання _ 

Назва доповіді _ 
  _ 

     _ 

Секція   _ 

Поштова адреса      

Телефон      

E-mail      

Потреба у бронюванні готелю, гуртожитку (підкреслити) так ні 
 

 

Якщо так, то вкажіть Дата та час заїзду    

Дата та час від’їзду    

Додаткова інформація для оргкомітету (за потреби):   


