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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

IІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої 

освіти та молодих учених «Наукові читання імені В.М. Виноградова», 

яка відбудеться 21-22 травня 2020 року 

у Державному вищому навчальному закладі«Херсонський державний аграрний 

університет», м. Херсон 

 

Форми участі у конференції: заочна 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Історичні аспекти регіональних природничих досліджень. 

2. Лісівництво та лісознавство. 

3. Лісовідтворення, агролісомеліорація, фітомеліорація. 

4. Дендрологія. 

5. Захист рослин. 

6. Сучасні напрямки садово-паркового господарства. 

7. Теоретичні і прикладні аспекти інтродукції рослин. 

8. Перспективи використання природно-ресурсного потенціалу Херсонщини. 

9. Екологія рослин та природно-заповідна справа. 

10. Методика викладання у вищій школі. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ – українська, російська. 

 

 Участь у конференції безкоштовна. Для участі у конференції та публікації 

тез і статей у збірнику матеріалів необхідно до 10 травня 2020 року надіслати 

до оргкомітету заявку та тези доповіді на електронну адресу kaf_lis@ukr.net з 

позначкою в темі «КОНФЕРЕНЦІЯ»: 

 - заявку на участь (форма додається), 

 - текст матеріалів в електронній версії, оформлений згідно вимог 

(наводяться нижче); 

 - матеріали доповіді та заявка на участь у конференції у двох різних 

файлах: «тези_Шевченко» (або «стаття_Шевченко»), «заявка_Шевченко». 

 

 

 

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 



 Обсяг тез 2-3 повні сторінки (разом з використаними джерелами) формату А4, 

текстовий редактор Word for Windows (формат *.rtf). Орієнтація книжкова. Міжрядковий 

інтервал одинарний, абзацний відступ 1,25 см. Усі береги 20 мм. Шрифт Times New Roman. 

Розмір кегля 14. Сторінки не нумеруються. 

 Текст без переносів, рисунків, графіків, таблиць. Родові та видові латинські назви 

таксонів виділяються курсивом. Посилання на літературу подаються в квадратних дужках, 

вказуються прізвище автора або першого зі співавторів, та рік публікації. У кінці тексту 

матеріалів вказується список використаних джерел, що друкується по центру напівжирним 

курсивом. Оформлення: розмір кегля – 12, нумерація за абеткою. 

 Прізвище та ініціали автора (авторів) розміщуються у правій частині аркуша, нижче – 

назва установи (без скорочень) – курсивом, через 1 інтервал – назва тез великими літерами 

напівжирним курсивом; далі через 1 інтервал за шириною аркуша – текст (без переносів). 

 Тези доповідей друкуються в авторській редакції.  

 Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді електронної версії збірника 

(формат pdf) і розміщені на сайті Херсонського державного аграрного університету на web-

сторінці за адресою: www.ksau.ks.ua.  

 Електронна версія, збірника статей і тез, сертифіката учасника також буде розіслана на 

електронну пошту всім учасникам конференції протягом місяця після її проведення. 

 За зміст тез відповідає автор (автори). 

 Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти тези, що не відповідають 

тематиці конференції або не оформлені згідно зазначених вимог. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА СТРУКТУРА ТЕЗ (статті) 

 Назва роботи (великі жирні літери) 

 Автор або автори роботи (великі літери), науковий ступінь, вчене звання 

(малі літери) 

 Навчальний заклад або наукова установа, місто, країна (малими літерами) 

 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

IІ-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти та 

молодих учених «Наукові читання імені В.М. Виноградова» 

Заявка в електронному вигляді подається на кожного учасника в одному файлі. 

Прізвище , ім’я, по-батькові _______________________________________________________ 

Науковий ступінь ________________________________________________________________ 

Учене звання ____________________________________________________________________ 

Місце роботи/навчання (з адресою установи) _________________________________________ 

Посада _________________________________________________________________________ 

Поштова адреса для листування ____________________________________________________ 

Телефон________________________________________________________________________ 

Контактний e-mail _______________________________________________________________ 

Назва доповіді ___________________________________________________________________ 

Дата _____________________ 

 

Контактна інформація оргкомітету 

Поштова адреса 

Кафедра лісового та садово-паркового господарства,  

ДВНЗ «ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»  

вул. Стрітенська 23, м. Херсон, 73006 

Е-mail:  kaf_lis@ukr.net 

Телефони для довідок 
Назаренко Сергій Володимирович (095)3162088. 

http://www.ksau.ks.ua/
mailto:kaf_lis@ukr.net

