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Умови участі в конференції 

 

До 10 березня 2023 року необхідно 

надіслати на електронну адресу 

оргкомітету kuschniruk81@gmail.com 

1. Заявку на участь (за формою, 

що додається). 

2. Тези доповіді в електронному форматі. 

Файли називати за взірцем: 

Petrenko_Zayavka; Petrenko_Dopovid. 
У темі повідомлення вказати 

«Матеріали на конференцію 17.03.2023р.» 

Покликання на онлайн зустріч буде 

надіслано учасникам після отримання 

організаційним комітетом заявки та 

матеріалів доповіді. 

 

 Участь у конференції 

 БЕЗКОШТОВНА 

 
Доповіді будуть  опубліковані у  формі 

 електронного збірника матеріалів 

 конференції та розміщені на сайті Закладу 

вищої освіти «Подільський державний 

університет»: www.pdatu.edu.ua 

На електронну пошту кожного учасника 

буде надіслано сертифікат про участь та 

посилання на електронний доступ до 

матеріалів конференції. 

                     

Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас 17 березня 2023 року 

до участі у Всеукраїнській студентській 

 науково-практичній інтернет-конференції 

«Актуальні питання землевпорядної та аграрної 

науки: сьогодення та перспективи розвитку» 

яка відбудеться у дистанційному форматі 

на платформі Google meet 

 

 

Напрями роботи інтернет-конференції 
 

1.Управління земельними ресурсами: науково-

економічні та технічні складові. Сучасні 

проблеми землеустрою 
 

2. Сучасні технології в геодезії, картографії, 

фотограмметрії та дистанційному зондуванні 

землі 
 

3. Екологічна безпека. Збалансоване 

природокористування 
 

4. Сучасний стан і перспективи розвитку садово-

паркового господарства 
 

5. Інноваційні технології вирощування та 

переробки продукції рослинництва та 

овочівництва 

 

 

 

 

 
Робочі мови конференції: українська, англійська 

mailto:kuschniruk81@gmail.com
http://www.pdatu.edu.ua/


ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

Всеукраїнської студентської  

науково-практичної  

інтернет-конференції  

«Актуальні питання 

землевпорядної  та аграрної 

науки: сьогодення та 

перспективи розвитку»  

17 березня 2023 року 

м. Кам’янець-Подільський 
 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи / навчання 
(повністю) 

 

Посада / спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний 

рівень, курс (для студентів, 
аспірантів, здобувачів) 

 

Науковий керівник 
(для студентів, аспірантів, 
здобувачів) 

 

Назва доповіді  

№ та назва тематичного 
напряму 

 

Телефони (робочий, 
домашній, мобільний) 

 

E-mail для листування  

 

Контакти оргкомітету конференції 

Заклад вищої освіти 

 «Подільський державний університет», 
вул. Шевченка, 12, м. Кам'янець-Подільський 

e-mail main@pdatu.edu.ua 

Контактна особа: 

Кушнірук Тетяна Миколаївна 

тел. (097) 213-47-84 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

Текст доповіді обсягом до 4 сторінок формату А4 

(разом зі списком використаних джерел та з урахуванням 

рисунків, таблиць і формул) подається у вигляді файлу з 

розширенням *.doc або *.docx; шрифт – Times New Roman 

14 кеглем; міжрядковий інтервал 1,5; усі поля – 20 мм; 

стиль Normal, відступ абзацу – 10 мм; орієнтація – 

книжкова, таблиці повинні бути сформовані в Microsoft 

Word за допомогою табличного редактора (слово 

Таблиця пишеться праворуч, а її назва – по центру рядка). 

Підписи розміщуються під рисунками (рис. 1 – в тексті; 

Рис. 1. – в назві), назви рисунків і таблиць обов'язкові. 

Матеріали доповіді повинні містити результати 

самостійного дослідження актуальних питань. Джерела 

наводити виключно у разі посилання на джерело у тексті та 

оформляти відповідно до Національного стандарту 

України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила 

складання». 

Автор несе відповідальність за дотримання норм 

авторського права, достовірність наведених фактичних 

даних, обґрунтованість висновків, посилань на джерела, 

імена та назви. 

Редакційна колегія залишає за собою право на 

часткове редагування або відхилення матеріалу, який 

виконаний з порушенням зазначених вище вимог. 

 

 Взірець оформлення тез доповіді 

Юлія КОВАЛЬЧУК, студентка 2 курсу спеціальності 193 

«Геодезія та землеустрій»  

Науковий керівник: КУШНІРУК Тетяна Миколаївна, канд. 

с.г. наук, доцент кафедри садово-паркового господарства, 

геодезії і землеустрою 

Заклад вищої освіти «Подільський державний 

університет», 

м. Кам’янець-Подільський 

 
УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Основний текст, основний текст [1, с.21]. 

 

Список використаних джерел: 

1. Іванов А.М. Завдання та механізми реалізації 

державної екологічної земельної політики в 

сучасних умовах. Екологічні науки. Науково-

практичний журнал. № 4. 2011. с. 59-67.
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