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ПЕРСПЕКТИВИ ВИРОБНИЦТВА 

БІОСИРОВИНИ ЕНЕРГЕТИЧНИХ 

КУЛЬТУР НА РЕКУЛЬТИВОВАНИХ 

ЗЕМЛЯХ 

Міжнародна 

науково-практична конференція 

23–24 червня 2022 року 
 

 

м. Дніпро, Україна  

Вельмишановний колего! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції, 

присвяченої 100-річчю Дніпровського державного 

аграрно-економічного університету (ДДАЕУ) та 

60-річчю наукової школи з рекультивації земель 

в ДДАЕУ.  

Конференція передбачає: 

− обговорення перспектив використання 

інноваційних технологій виробництва біосировини 

енергетичних культур на маргінальних землях; 

− обмін досвідом і розширення творчих 

контактів учених і фахівців-практиків стосовно 

розробки нових способів відновлення техногенно 

порушених, забруднених, еродованих і мало-

продуктивних земель.  
 

До участі у конференції запрошуються 

працівники ЗВО та науково-дослідних установ, 

аспіранти, студенти, громадськість, 

виробничники. 
 

В рамках конференції планується робота 

таких секцій: 
 

1. Сучасні проблеми оптимізації ресурсного 
потенціалу маргінальних земель. 

2. Новітні технологічні прийоми вирощування 

біоенергетичних культур. 

3. Технології переробки біосировини на 
біопаливо та біоматеріали. 

4. Тенденції розвитку нових форм 
рекультивації порушених гірничорудними 
розробками земель.  

5. Екологічні ризики техногенного 
забруднення довкілля, спричиненого російською 
військовою агресією. 

6. Фіторемедіація забруднених ґрунтів. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

Кобець А.С. – голова, ректор Дніпровського 

державного аграрно-економічного університету, 

доктор наук з державного управління, професор; 

Грицан Ю.І. – проректор з наукової та 

інноваційної діяльності ДДАЕУ, доктор біологічних 

наук, професор (співголова);  

Ткаліч Ю.І. – завідувач кафедри загального 

землеробства та ґрунтознавства ДДАЕУ, доктор 

сільськогосподарських наук, професор (заступник 

голови); 

Харитонов М.М. – керівник центра 

природного агровиробництва ДДАЕУ, доктор 

сільськогосподарських наук, професор (заступник 

голови); 

Рафік Іслам – професор, університет штату 

Огайо (США); 

Серхіо Понса Салас – директор 

технологічного центру БЕТА (Вік, Іспанія); 

Марія Жисперт - професор, університет 

міста Жирона (Жирона, Іспанія); 

Хінек Рубік – доцент факультету тропічного 

землеробства, Чеський університет природничих 

наук, (Прага, Чехія); 

Гументик М.Я. – старший науковий 

співробітник, ІБК і ЦБ НАНУ, доктор 

сільськогосподарських наук; 

Фролова Л.А. – професор кафедри 

технології неорганічних речовин та екології 

УДХТУ, доктор технічних наук; 

Тимочко Т.В. – голова Всеукраїнської 

екологічної ліги; 

Гельман О.В. – директор ТОВ «ВАО 

Виробництво», місто Дніпро, Україна. 

 



Умови участі у конференції 
 

Для участі в конференції до 31.05.2022 року 

просимо надіслати одним листом окремими 

файлами заявку на участь та тези на електронну 

адресу оргкомітету: ecohous@ukr.net; 

nhontschar@ukr.net.  

За результатами проведення конференції 

планується видання матеріалів доповідей як 

доробки усіх учасників. Електронний примірник 

матеріалів конференції буде розміщено на сайті 

ДДАЕУ: http://www.dsau.dp.ua  
 

Учасникам буде надано програму 
конференції та електронний сертифікат учасника. 

 

Місце проведення: м. Дніпро, ДДАЕУ. 

Форма проведення конференції: дистанційна. 
Робочі мови: українська, англійська та мови 

Європейського Союзу. 
Участь у конференції безкоштовна! 

Заявка надсилається окремим файлом за 

підписом: ПІБ_заявка та заповнюється за такою 

формою: 
 

Прізвище, ім’я, по 

батькові (повністю) 
 

Повна назва установи, яку 

представляєте   
 

Науковий ступінь    

Вчене звання    

Посада    

Назва доповіді    

Співавтори (за наявності)  

Назва секції    

Е-mail  

Телефон (мобільний)  

Тези доповіді оформлюються відповідно до 

вимог. Підпис файлу має виглядати таким 

чином: ПІБ_тези. 
 

Вимоги до оформлення тез доповіді 
1. Приймаються доповіді українською, 

англійською та мовами Європейського Союзу. 

2. Формат файлів: «.doc» або «.docx».  

3. Обсяг тез/статей: від 1 до 4 сторінок зі 

списком використаної літератури.  

4. Параметри сторінки: всі поля – 2 см. 

Формат – А4, орієнтація – книжкова.  

5. Шрифт: Times New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1,5. 

6. Структура тексту тез: 

 назва секції відповідно до переліку 

(вирівнювання по лівому краю); 

 назва тез доповіді прописними літерами 

(вирівнювання по центру); 

 прізвище, ім’я та по-батькові автора(-ів) 

(напівжирний шрифт), науковий ступінь, вчене 

звання, посада, повна назва установи, де 

навчається або працює автор(и), місто, країна 

(вирівнювання по правому краю); 

 змістовна частина доповіді; 

 список використаних джерел та 

літератури розміщується в кінці тексту в 

алфавітному порядку під назвою 

«ЛІТЕРАТУРА».  

Бібліографічний опис оформлюється з 

урахуванням Національного стандарту України 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення 

та правила складання». 

Виноски у тексті позначаються 

квадратними дужками із вказівкою порядкового 

номера джерела за списком, наприклад: [2]. 

Формули, рисунки, таблиці (не більше двох) 

подавати у чорно-білому оформленні 

безпосередньо після тексту, де вони згадані 

вперше, або на наступній сторінці. Підписи 

вирівнювати по центру (Рис. 1...). Кегль тексту 

для цих елементів 14. 

 

Зразок оформлення тез доповідей: 

Назва секції ……….. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОЩУВАННЯ 

ЦУКРОВОГО СОРГО НА 

РЕКУЛЬТИВОВАНИХ ЗЕМЛЯХ  

Бабенко М. Г. 
кандидат сільськогосподарських наук, 

провідний науковий співробітник 

Дніпровський державний аграрно-

економічний університет  

м. Дніпро, Україна 

 

Текст Текст [1]. Текст Текст  

 

ЛІТЕРАТУРА 

1. … 

2.… 

3.… 
АДРЕСА ДЛЯ ЛИСТУВАННЯ  

Кафедра загального землеробства та 

ґрунтознавства ДДАЕУ 

49600, вул. Сергія Єфремова, 25, Дніпро, Україна 

Телефони: 066-821-72-57  Наталія Гончар 

   096-603-33-79 

e - mail : nhontschar@ukr.net; ecohous@ukr.net 

 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ АКТИВНУ УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ ! 

mailto:nhontschar@ukr.net
http://www.dsau.dp.ua/
mailto:nhontschar@ukr.net

