
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

БЕЗКОШТОВНА 
 

Матеріали конференції будуть розміщені 

на офіційному сайті Львівського 

національного аграрного університету. 

Учасники конференції отримають 

сертифікат та збірник тез в електронному 

варіанті (PDF форматі) на вказаний e-mail.  

Всім бажаючим друкований збірник тез 

буде надіслано за вказаною адресою після 

проведення конференції. Вартість 

друкованого збірника 150 грн. Збірник буде 

відправлений автору «Новою поштою» за 

рахунок одержувача. 

 Кошти перераховувати на картку 

Приватбанку: 5168 7574 0368 6969; 

Одержувач – Дидів Ігор Володимирович; 

Призначення платежу: за друкований 

збірник конференції, прізвище та ініціали.  

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ: 
 

Дидів Ігор Володимирович – кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент  

(відповідальна особа) 

Тел. +38 097-450-05-71,  

+38 066-897-00-95, 

E-mail: dydiv.ihor@gmail.com 

 

Оргкомітет буде вдячний за 

розповсюдження цього листа зацікавленим 

особам. 

 

 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

УДК 

ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ КАПУСТИ 

ЦВІТНОЇ 

 

Нестеренко О.В., д.б.н., Мазур І.Б., к.с.-г.н. 
Львівський національний аграрний 

 університет 

е-mail: nesterenko@gmail.com 

 

Текст 

 

ЗАЯВКА 
 

на участь у І Міжнародній науково-

практичній конференції: «Теоретичні та 

практичні аспекти розвитку  

садівництва, овочівництва  та  

виноградарства» 
 

Прізвище  

Ім’я   

По батькові  

Вчене звання  

Посада  

Організація (повна 

назва) 

 

Адреса (робоча)  

Країна  

Контактний телефон  

Е-mail  

Назва доповіді  

Напрям конференції  

Адреса для надсилання 

друкованого збірника 

 

 

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ  

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ 

 ТА ЕКОЛОГІЇ 

ЛЬВІВСЬКА ФІЛІЯ УКРАЇНСЬКОГО 

ІНСТИТУТУ ЕКСПЕРТИЗИ СОРТІВ 

РОСЛИН 

ПРИРОДНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ У 

ВРОЦЛАВІ, ПОЛЬЩА 

ПРИРОДНИЧО-ГУМАНІТАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ В СЕДЛЬЦЕ, ПОЛЬЩА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 

ДОСЛІДНИЦЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР 

ВУЛКАНІ» У БЕЙТ-ДАГАНІ, ІЗРАЇЛЬ 

РУП «НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

БІЛОРУСІЇ З КАРТОПЛЯРСТВА І 

ПЛОДООВОЧІВНИЦТВА», БІЛОРУСІЯ 

 

І Міжнародна науково-практична  

конференція 

«ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ 

РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА, 

ОВОЧІВНИЦТВА ТА ВИНОГРАДАРСТВА»  

присвячена 75 – річчю кафедри 

садівництва та овочівництва 

ім.  проф. І.П. Гулька та 

165–річчю Львівського національного 

аграрного університету, 

(27–28 травня 2021 р. м. Львів) 

mailto:dydiv.ihor@gmail.com


Шановні колеги!!! 

Запрошуємо Вас прийняти  

участь у роботі  

І Міжнародної науково-практичної 

конференції: «Теоретичні та практичні 

аспекти розвитку садівництва, 

овочівництва та виноградарства», яка 

буде проходити дистанційно (online) 

на платформі Zoom 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська, польська, російська 

 

ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 
 

27-28 травня 2021 року, Львівський 

національний аграрний університет. 

Адреса: 80381, Львівська область, 

Жовківський район, м. Дубляни, 

вул. Володимира Великого, 1  

Веб-сайт: http://lnau.edu.ua/lnau/ 

 

УЧАСНИКИ: 
 

науковці науково-дослідних установ, 
викладачі вищих навчальних закладів, 
аспіранти, докторанти, представники 
органів державного і місцевого 
самоврядування, громадських організацій, 
підприємств та установ, які мають 
відношення до тематики конференції. 

 

НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 cадівництво; 

 овочівництво; 

 виноградарство; 

 технології зберігання та переробки 

плодоовочевої продукції; 

 селекція та насінництво: стан і 

перспективи. 

ОРГКОМІТЕТ  КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Снітинський В. В., д. б. н., академік НААН України, 

ректор Львівського національного аграрного 

університету – голова оргкомітету; 

Бальковський В. В., к. с.-г. н., доцент, декан 

факультету агротехнологій та екології ЛНАУ – 

заступник голови оргкомітету; 

Дидів О. Й., к. с.-г. н., доцент,  завідувач кафедри 

садівництва та овочівництва ім. проф. І.П. Гулька; 

Кузько В. Г., к. с.-г. н., зав. Львівської філії 

Українського інституту експертизи сортів рослин; 

Ріна Каменецький, доктор філософії, с. н. с. 

відділу біотехнологій та декоративного садівництва, 

сільськогосподарська дослідницька організація 

«Центр Вулкані» у Бейт-Дагані, професор 

садівництва та фізіології рослин, Єврейський 

університет в Єрусалимі (Ізраїль) 

Козлов В. А., к. с.-г. н., зав. лаб. генетики  картоплі 

РУП «Науково – практичного центру» Національної 

академії наук Білорусії з картоплярства і 

плодоовочівництва (Білорусія) 

Катерина Адамчевська – Совінська, доктор наук, 

професор, зав. кафедри садівництва,  Вроцлавський 

університет природничих наук (Польща) 

Анна Занєвіч-Байковска, доктор наук, професор, 

зав. кафедри садівництва, Природничо – 

гуманітарний університет у Седльце (Польща)  

Шевчук Л. М., д. с.-г. н., зав. лаб. післязбиральної 

якості плодоягідної продукції, Інститут садівництва 

НААН України; 

Куц О. В., д. с.-г. н., заступник директора ІОБ НААН 

України;  

Ковальова І. А., д. с.-г. н., директор Національного 

наукового центру «Інститут виноградарства і 

виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України; 

Меткий О. В., магістр з агрономії, директор 

METAGRO LLC; 

Здрок А. М., магістр з садівництва та 

виноградарства, агроном ТзОВ «Насіннєвий завод 

часнику». 

 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

для участі у конференції просимо надсилати 

до 27 травня 2021 року на електронну 

адресу dydiv.ihor@gmail.com 

–  заявку на участь у конференції; 

–  матеріали доповіді, оформлені 

відповідно до вимог. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ: 

До публікації будуть прийняті матеріали, 

які відповідають тематичним напрямам 

конференції, що раніше не публікувались та 

містять нові наукові результати. 

Тези обсягом 1-3 сторінки формату А4, 

надруковані з використанням текстового 

редактора Microsoft Word з розширенням 

*.doc; поля з усіх боків – 2,0 см. Шрифт Times 

New Roman, розмір шрифту – 14 пт, 

міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ 

– 1,0 см, вирівнювання по ширині.  

Латинські назви рослин подавати 

курсивом. У тезах висвітлити: актуальність 

теми; результати досліджень, висновки. Назва 

файлу має відповідати прізвищу першого 

автора (Nesterenko – Zayavka, Nesterenko – 

Teza). Відповідальність за зміст та 

достовірність матеріалів несуть втори. 

Оргкомітет залишає за собою право 

проводити технічне редагування надісланих 

матеріалів.  

Усім учасникам на вказаний e-mail буде 

розіслано гіперпосилання для підключення до 

відеоконференції на платформі Zoom.  

Бажаючим виступити з презентацією на 

відеоконференції необхідно надіслати тему 

доповіді для включення в програму.  

http://lnau.edu.ua/lnau/
mailto:dydiv.ihor@gmail.com

