
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної 

науково-практичної конференції «ГОНЧАРІВСЬКІ 

ЧИТАННЯ» (заочна форма), присвяченої 91 річчю з 

дня  народження селекціонера-картопляра, 

лауреата Державної премії СРСР в галузі науки та 

техніки, заслуженого діяча науки і техніки України, 

доктора с.-г. наук, професора ГОНЧАРОВА 

МИКОЛИ ДЕМ’ЯНОВИЧА.  
25 травня 2020 р. у Сумському національному 

аграрному університеті. 

 

До конференції запрошуються науково-педагогічні 

працівники, співробітники науково-дослідних установ, 

докторанти, аспіранти та магістранти, представники 

органів державної влади, керівники та спеціалісти 

сільськогосподарських підприємств, чия діяльність має 

відношення до тематики конференції. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова:  

Ректор Сумського НАУ, д.с.-г.н., професор, академік 

НААНУ  В.І. Ладика 

Заступники: 

Проректор з наукової роботи Сумського НАУ, д.е.н., 
професор Ю.І. Данько 

Директор Інституту сільського господарства 

Північного Сходу НААНУ, к.с.-г.н, доцент 

В.М. Кабанець 

Генеральний директор РУП «НПЦ НАН Білорусі по 
картоплярству і плодоовочівництву», к.с.-г.н. 

В.Л. Маханько 

Декан факультету агротехнологій та природо-

користування Сумського НАУ, д.б.н., професор 

І.М. Коваленко 

Члени оргкомітету: 
Директор Інституту проблем картоплярства 

північно-східного регіону України, професор кафедри 
селекції та насінництва імені проф. М.Д. Гончарова 

Сумського НАУ, д.с.-г.н., професор Н.С. Кожушко 

Завідувач кафедри селекції та насінництва                      
імені проф. М.Д. Гончарова Сумського НАУ, к.с.-г.н., 

доцент В. І. Оничко 

Доцент кафедри селекції та насінництва                   
імені проф. М.Д. Гончарова Сумського НАУ, к. с.-г. н., 

доцент С.І. Бердін 

Метою конференції є вдосконалення і розвиток 

зв’язків міжнародного співробітництва науковців у 

сфері агропромислового комплексу. 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Селекція і насінництво 

сільськогосподарських культур. 

2. Теоретичні і практичні аспекти сучасних 

генетичних досліджень. 

3. Сортовивчення та сортознавство; 

4. Сучасні тенденції в рослинництві, 

землеробстві, агрохімії та захисті рослин. 

5. Екологічні проблеми та шляхи їх вирішення. 

Робочі мови конференції: українська, російська, 

англійська. 

Форма участі : заочна.  
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Не пізніше 15 травня 2020 року направити в 

оргкомітет: 

1. Заявку на участь (за формою, що додається); 

2. Оформлені згідно зазначених вимог тези в 

електронному варіанті. 

 

Матеріали, що не відповідають вимогам або 

надійшли пізніше встановленого строку, 

оргкомітетом не розглядаються й до публікації не 

приймаються.  
 

Участь у конференції безкоштовна. 

ПУБЛІКАЦІЇ 

За результатами роботи конференції буде 

опубліковано «Збірник матеріалів Міжнародної 

науково-практичної конференції «ГОНЧАРІВСЬКІ 

ЧИТАННЯ» в електронному варіанті, який 

упродовж 15 днів після конференції буде розісланий 

у форматі pdf кожному учаснику на електронну 

адресу, а також розміщений  на офіційному сайті 

Сумського НАУ в розділі Наукова робота - 

«Конференції»: http://snau.edu.ua  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ 

Параметри сторінки: розмір  – стандартний А4, 

(210х297 мм), орієнтація книжкова;  поля – 20 мм з 

усіх боків;  колонтитули – 1,17 мм. 

Параметри абзацу: шрифт  – «Times New 

Roman», розмір 12 пунктів; відступ першого рядка 

(абзац) – 1,25 см; інтервал між рядками – 1,15; 

вирівнювання двостороннє. 

Структура тез: 

1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку). 

перша строчка. 

2. Прізвища та ініціали авторів посередині 

великими прописними літерами, через кому 

(напівжирний, курсив). 

3. Назва тез (великими прописними літерами, 

напівжирним, вирівнювання по центру). 

4. Обсяг тез – до 3 повних сторінок. 

Приклад оформлення тез: 

УДК 635.21 

КОЖУШКО Н. С., СМІЛИК Д. В. 

ШЛЯХИ ПОЛІПШЕННЯ ХАРЧОВОЇ 

ЦІННОСТІ КАРТОПЛІ 

Картопля основний харчовий продукт 

для більшості населення світу, який містить 

всі необхідні поживні елементи. Щоденне 

споживання 200 г картоплі задовольняє 

енергетичні вимоги людини вагою 70 кг на 

5%, а 300 г задовольняє 60% потреби в калії, 

30% - в залізі, 9% у фосфорі, 4,5% у кальції та 

від 3 до 8% відповідно у вітамінах В6, В1, В2 

(Шабанов А.Є. та ін., 2014  

 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

Подання заявок, тез – до  15.05.2020 р. 

http://snau.edu.ua/


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

Міжнародна науково-практична конференція 

“ГОНЧАРІВСЬКІ ЧИТАННЯ ”  

СНАУ, вул. Герасима Кондратьєва 160, м. 

Суми, 40021, Україна 

Тел.: +38 (095) 73 41 012   

відзначати: для НПК «Гончарівські читання» 

E-mail: onichko@gmail.com 

http://www.snau.edu.ua 

 

КОНТАКТНА ОСОБА 

Завідувач кафедри селекції і насінництва імені 

професора М.Д. Гончарова, к.с.-г. н., Оничко 

Віктор Іванович 

e-mail: onichko@gmail.com 

Тел. +38 096 293 26 63, 099 906 22 63. 

Заявка 

на участь в Міжнародній науково-практичній 

конференції  

«ГОНЧАРІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 

 

Прізвище __________________________________  

Ім'я _______________________________________  

По батькові ________________________________  

Місце роботи та посада_____________________ 

Науковий  ступінь __________________________  

Вчене звання _______________________________  

Тел. ______________________________________  

Е-mail: _____________________________________  

Назва доповіді ______________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ  

РУП «НПЦ НАН БІЛОРУСІ ПО 

КАРТОПЛЯРСТВУ І ПЛОДООВОЧІВНИЦТВУ» 

ІНСТИТУТ КАРТОПЛЯРСТВА НААНУ 

ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

ПІВНІЧНОГО СХОДУ НААНУ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МІЖНАРОДНА  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«ГОНЧАРІВСЬКІ ЧИТАННЯ» 
(заочна форма) 

 

 

 

 

 

25  травня 2020 року 

Суми, Україна 

http://www.snau.edu.ua/

