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заголовок, ініціали, прізвище автора (ів),
науковий ступінь, вчене звання, посада;
організація (установа), де працює автор;
обсяг матеріалу – 2–3 сторінки відредагованого
тексту (формат аркуша А4);
шрифт: гарнітура – Times New Roman, 14 пт,
інтервал – 1,0; поля 20×20×20×20 мм.
Вимоги до наукових статей

Структура статті:
 УДК; заголовок; ініціали, прізвище автора
(авторів); науковий ступінь, учене звання, посада;
організація (установа); e-mail; адреса;
 анотація: українською, російською – 6–8 рядків
додаткової інформації до заголовка: англійською –
від 1500 символів; переклад професійний;
 по 8 – 10 ключових слів на трьох мовах;
 бібліографія – два варіанти: на мові першоджерела
та англійською мовою; посилання – в квадратних
дужках;
 жорстке дотримання вимог до написання наукової
статті: проблема, аналіз досліджень і публікацій за
нею, виділення актуальних питань, формулювання
мети,
обговорення
матеріалів
досліджень,
висновки;
 обсяг статті – до 20-ти сторінок, через 1,5
інтервалу, поля 20×20×20×20 мм, шрифт Times
New Roman, 14 пт.
 обов’язково – рецензія доктора наук за напрямом
досліджень;
 авторська довідка, що підтверджує згоду на
використання матеріалів у міжнародних наукометричних базах даних.
 Всі участники гарантовано отримають друкований
збірник або електронний варіант збірника
конференції, якому присвоюється міжнародний
ISBN, УДК и ББК
Детальна інформація до написання та оформлення
статей викладена на сайті «Віснику ДДАЕУ»:
http://dsau.dp.ua/ojs
Редакційно-видавничий відділ ДДАЕУ.

Вартість однієї сторінки статті, надісланої для
видання, становить 35 грн. (сканована квитанція про
оплату додається). Тези доповідей будуть опубліковані
до початку роботи конференції, статті у «Віснику
ДДАЕУ» – 2020 р.

Дніпровський державний аграрноекономічний університет

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ
(для учасників з України):
АТ КБ «ПриватБанк»
МФО 305299, ЄДРПОУ 14360570
№ картки 5168 7422 25197 973
Одержувач: Бандура Любов Павлівна
Призначення платежу: конференція, друк статті, тез
від П.І.Б. учасника.
З А Я В К А на участь у роботі конференції
Прізвище, ім’я, по батькові________________________
Науковий ступінь, вчене звання, посада______________
Організація (установа)____________________________
Адреса для листування____________________________
Телефони, e-mail_________________________________
Форма участі (очна, заочна)________________________
Планую виступити:
*на секції 1 або 2 (до 5-15 хв)
Науковий напрям ______________________________
Назва доповіді___________________________________
Планую надрукувати статтю у «Віснику ДДАЕУ» (назва)
Потреба в готелі__________________________________
Дата, підпис_____________________________________
За інформацією щодо роботи конференції, публікації
матеріалів звертайтеся до ОРГКОМІТЕТУ
Бандура Любов Павлівна – канд. с.-г. наук., доцент
кафедри агрохімії – відповідальний секретар
Конт. телефони: +38067-391-59-33; +38095-550-29-35
та за електронною адресою:

ВЕСНЯНИЙ АГРОХІМІЧНИЙ ФОРУМ

«СУЧАСНІ СИСТЕМИ УДОБРЕННЯ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР»
МІЖНАРОДНА АГРОХІМІЧНА
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

conf.agrofak@gmail.com
Зареєструватись також можна на сайті:

http://agrohimforum.com/
Сподіваємося на спільну плідну співпрацю!

27 березня 2020 р.
м. Дніпро

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі

Весняного агрохімічного
форуму:
Міжнародної
науково-практичної конференції «Сучасні системи
удобрення сільськогосподарських культур»
Наукові напрями:
Секція 1. Сучасний стан родючості ґрунтів та
інноваційні шляхи їх покращення.
Секція 2. Система удобрення озимих зернових культур.
Секція 3. Системи удобрення ярих та зернобобових
культур.
Секція 4. Інноваційні технології вирощування
сільськогосподарських культур.
.
Конференція відбудеться на базі Дніпропетровського
державного аграрно-економічного університету.
Адреса: 49027, м. Дніпро, вул. Сергія Єфремова, 25,
конференц-зал, корп.1 (ауд. 342).
Програма конференції
27.03.2020 р.
08.00 – 09.00 Реєстрація учасників конференції.
09.00 – 11.30 I сесія Підготовка ґрунту і посів озимих
зернових культур в осінній період.
11.30 –12.00 Кава-брейк .
12.00 –14.00 II сесія Особливості загартовування озимих
зернових культур в осінньо-зимовий період вегетації.
14.00 –15.00 Обід.
15.00 –17.00 III сесія Догляд за рослинами у веснянолітній період вегетації.
Форма участі в конференції: очна та заочна.
Щоб надрукувати тези, статтю в збірнику конференцї,
просимо до 20 березня 2020 р. надіслати:
1) заявку на участь у роботі конференції;
2) тексти тез доповіді та статті (ей);
3) копію квитанції про оплату публікації статті.
E-mail: conf.agrofak@gmail.com
Зареєструватись також можна на сайті:
http://agrohimforum.com/
Робочі мови конференції – українська, російська,
англійська
ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Кобець А.С. – голова, ректор Дніпровського державного
аграрно-економічного університету, доктор наук з
державного управління, професор;
Грицан Ю.І. – заступник голови, проректор з наукової
роботи ДДАЕУ, доктор біол. наук, професор (заступник
голови);
Крамарьов С.М. – завідувач кафедри агрохімії ДДАЕУ,
доктор с.-г. наук, професор (модератор);
Мицик О.О. – декан агрономічного факультету ДДАЕУ,
кандидат с.-г. наук, доцент;
Харитонов М.М. – керівник Центру природного
агровиробництва ДДАЕУ, доктор с.-г. наук, професор;
Ткаліч Ю.І. – завідувач кафедри загального
землеробства та ґрунтознавства ДДАЕУ, доктор
сільськогосподарських наук, професор;
Цилюрик О.І. – завідувач кафедри рослинництва
ДДАЕУ, доктор с.-г. наук, професор;
Ващенко В.В.– завідувач кафедри селекції і
насінництва ДДАЕУ, доктор с.-г. наук, професор;
Писаренко П.В. – перший проректор Полтавської
державної аграрної академії, доктор с.-г. наук,
професор;
Господаренко Г.М. – доктор с.-г. наук, професор
кафедри
агрохімії
Уманського
національного
університету садівництва;
Гамаюнова В.В.- завідувач кафедри землеробства,
геодезії і землеустрою Миколаївський національний
аграрний університет, доктор с.-г. наук, професор;
Фатєєв А.І. – завідувач лабораторією охорони ґрунтів
від техногенного забруднення, доктор с.-г. наук,
професор;
Рябчун Н. І. – головний науковий співробітник
лабораторії селекції і фізіології озимої пшениці, доктор
с.-г. наук. Старший науковий співробітник;
Філон В.І. завідувач кафедри агрохімії Харківського
національного аграрного університету, доктор с.-г. наук,
професор;
Бикін А.В. – завідувач кафедри агрохімії та якості
продукції
рослинництва
ім.
О.І.
Душечкіна
Національного
університету
біотехнології
і
природокористування, доктор с.-г. наук, професор.
член.-кор. НААН України;
Марія Жисперт – професор Університету м. Жирона,
Іспанія;

Герман Хальмайер – професор Інституту наук про
життя, Технічний університет, м. Фрайберг, Німеччина.
Єлешов Р. – професор кафедри агрохімії Казахського
національного аграрного університету, доктор с.-г. наук,
професор, академік НАН Республіки Казахстан;
Сапаров А.С. – генеральний директор Казахського
науково-дослідного інституту ґрунтознавства і агрохімії
ім. У.У. Успанова, доктор с.-г. наук, професор, академік
академії сільськогосподарських наук Республіки
Казахстан;

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Ярчук І.І. – доктор с.-г. наук, професор кафедри
агрохімії ДДАЕУ;
Бандура Любов Павлівна – канд. с.-г. наук.,
доцент кафедри агрохімії;
Пашова В.Т. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри
агрохімії;
Маслікова К.П. – канд. біол. наук, доцент кафедри
агрохімії;
Черних С.А. – канд. с.-г. наук, доцент кафедри
агрохімії;
Лемішко С.М. – ст. викладач кафедри агрохімії;
Гончаренко М.П. – завідувач редакційно-видавничого
відділу ДДАЕУ

Транспортне сполучення
Проїзд до Дніпропетровського державного аграрноекономічного університету від центрального залізничного та автовокзалів – трамваєм № 1 до зупинки «Парк
ім. Т.Г.Шевченка», маршрутне таксі № 157, 87А вул.
Сергія Єфремова.

