
І Міжнародна студентська науково-практична 
інтернет-конференція «Сучасні технології 

агропромислового виробництва» 
 

 Центральноукраїнський національний технічний університет 

(ЦНТУ) при підтримці Міністерства освіти і науки України, разом з 

Державним аграрним університетом Молдови (ДАУМ) 19-20 

листопада проводить І Міжнародну студентську науково-

практичну інтернет-конференцію «Сучасні технології 

агропромислового виробництва». 

  Оргкомітет конференції запрошує прийняти участь у роботі 

конференції студентів магістрантів, аспірантів та молодих учених в 

галузі агропромислового виробництва. 
 

Мета конференції 
   Ознайомлення студентів з даними, отриманими у ВНЗ інших 

регіонів України та Молдови, обмін досвідом щодо проведення 

науково-дослідної роботи з рослинництва, землеробства, агрохімії, 

селекції та захисту рослин. 

 

Проблематика конференції 
Секція 1. Адаптивні та енергоощадні технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Секція 2. Системи обробітку ґрунту в сучасному землеробстві. 

Секція 3. Застосування макро- та мікродобрив, бактеріальних 

препаратів при вирощуванні сільськогосподарських культур. 
Секція 4. Використання інтенсивних сортів і гібридів в 

сучасному сільськогосподарському виробництві. 

Секція 5. Обмеження шкодочинності бур’янів, хвороб та 

шкідників в сучасних агротехнологіях. 

Secţia 5. Controlul organismelor nocive (buruieni, boli şi dăunători) 

în tehnologiile agricole moderne. 

 

Робочі мови конференції: 
Українська, румунська, англійська, російська. 

Limbile de lucru ale conferinţei: 
Ucraineană, română, engleză, rusă. 

 

Адреса для листування і місце проведення конференції 

Україна, 25006, м. Кропивницький, 
пр. Університетський 8, Центральноукраїнський 

національний технічний університет. 
Васильковська Катерина 

Тел.: +380522390552, +380667103625 

Е-mail: vasilkovskakv@ukr.net  

 

 

Організаційний комітет конференції: 

 

Comitetul de organizare a conferinței: 

 

 

Левченко Олександр – проректор ЦНТУ, професор – 

голова; 

Melniс Iurie – prim-prorector, UASM, conferenţiar 
universitar – співголова; 

Васильковська Катерина – доцент, ЦНТУ – секретар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Центральноукраїнський національний технічний 

університет 

 
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII 

MOLDOVA 

Universitatea Agrară de Stat din Moldova 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

INVITAȚIE 
І Міжнародна студентська науково-практична 

інтернет-конференція 

I Conferința internațională științifică și practică pe 

internet a studenților 

 

«Сучасні технології агропромислового 

виробництва» 

“Tehnologii moderne de producție 

agroindustrială” 
 

19-20 листопада/noiembrie 2020 

Кропивницкий- Chișinău 

Tematica conferinţei: 
Secţia 1. Tehnologii adaptive şi de economisire a energiei în 

cultivarea culturilor de câmp; 

Secţia 2. Sisteme de prelucrare a solului; 

Secţia 3. Utilizarea macro - şi microfertilizanţilor, preparate 

bacteriene în tehnologia culturilor de câmp; 

Secţia 4. Utilizarea soiurilor şi a hibrizilor intensivi pentru obţinerea 

producţiei agricole; 
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Члени оргкомітету: 

Membrii comitetului de organizare: 

 

Мостіпан Микола – завідувач кафедри загального 

землеробства, професор, ЦНТУ – співголова; 

Dubiţ Daniela – sef departamentul I, facultatea de agronomie, 
conferenţiar universitar, UASM – співголова; 

Васильковська Катерина – доцент, ЦНТУ – секретар; 

Сало В.М. – декан агротехнічного факультету, професор, 

ЦНТУ; 

Bacean Ion – decan al Facultăţii de Agronomie, conferenţiar 

universitar, UASM; 

Овчарук Олег – професор, ЗНУ; 

Кулик Галина –  доцент, ЦНТУ; 
Сало Лариса – доцент, ЦНТУ; 

Андрієнко Ольга – доцент, ЦНТУ; 

Резніченко Віта – доцент, ЦНТУ; 

Григор Надія – керівник МОВ, ЦНТУ. 
 

 

 

 

 

 

Ключові дати 
 

20.10.2020 р. – Відправка заявки на участь та 

матеріалів конференції. 

19-20.11.2020 р. – Проведення он-лайн конференції. 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

Видання матеріалів конференції 

Передбачається публікація матеріалів конференції у 

електронному збірнику. 

 
Publicarea materialelor conferinței 

Este planificată publicarea materialelor conferinței într-o 

colecție electronică. 

 
 

 

Матеріали конференції та заявки приймаються: 

Materialele și aplicațiile pentru conferințe sunt acceptate: 

 
Андрієнко Ольга 

Тел.: +380522390552, +380501375206 

E-mail: andrienko2277@gmail.com  
 

або: 

Васильковська Катерина 

Тел.: +380522390552, +380667103625 
Е-mail: vasilkovskakv@ukr.net 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 

– обсяг тез – 1-2 повні сторінки формату А4;  
– всі поля 25 мм;  

– текст – шрифтом  Times New Roman; 

– розмір 12 пт; 

– інтервал – 1,0. 
 

Cerințe pentru rezumate: 

– volum de rezumate - 1-2 pagini A4 complete; 

– toate câmpurile 25 mm; 
– text - în font Times New Roman; 

– marime 12 pt; 

– interval - 1,0. 

 
Порядок розташування матеріалів: 

– УДК з лівого краю (12 пт, напівжирний); 

– назва по центру (20 пт); 

– ініціали, прізвище, автора (співавторів), вчене звання, 
ступінь по правому краю (12 пт); 

– назва ВНЗ по правому краю (12 пт, курсивом); 

– текст (через 1,0 інтервал); 

– список використаних джерел (не менше 5), на які 
містяться посилання у тексті статті. 

Оргкомітет залишає за собою право редагувати та 

відхиляти надіслані матеріали. 

 
 

Cerințe faţă de redactarea rezumatelor: 

− CZU, stângă (12 pt, aldine); 

− Titul lucrării, centrat (20 pt); 

− Autor(i): Nume, Prenume, aliniat dreapta, (12 pt.); 

– Volumul rezumatului nu va depăşi  1-2 pagini A4 complete; 

− Marginile paginii: 25 mm; 

− Textul fontul Times New Roman, mărimea caracterelor 12 
pt; 

− Instituţia: aliniat dreapta (12 pt, cursiv); 

– interliniaj - 1,0 
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