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ЗЕМЛЕРОБСТВА» 

 

08 грудня 2022 року 

м. Київ, Україна 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

V міжнародної науково-практичної 

конференції молодих вчених «Роль меліорації 

та водного господарства у забезпеченні 

сталого розвитку землеробства», яка 

відбудеться 08 грудня 2022 року. 

Мета конференції – ознайомлення із 

основними досягненнями науки і 

виробництва у сфері меліорації та водного 

господарства, обмін думками щодо сталого 

розвитку землеробства та можливостей 

впровадження розробок молодих учених у 

сучасних умовах сільськогосподарського 

виробництва. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

• стан, забезпечення, використання, охорона 

та управління водними ресурсами;  

• водопостачання та водовідведення; 

 гідротехнічне будівництво, водна 

інженерія та водні технології; 

 агрономія та агроінженерія; 

• зрошувальні та осушувальні меліорації; 

• моніторинг вод і меліорованих земель; 

 екологія; 

 соціально-економічні складові ведення 

сільського господарства. 

 

Форма проведення конференції: онлайн 

(дистанційна). 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

Участь у конференції безкоштовна, 

реєстрація обов’язкова! 

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:  

1. Балюк С.А., д.с.-г.н., професор, академік НААН, 

в.о. директора ННЦ «Інститут ґрунтознавства та 

агрохімії імені О.Н. Соколовського». 

2. Бартковська І., д.т.н., професор, завідувач 

кафедри водопостачання та водовідведення 

факультету будівництва та природокористування 

Білостоцького технологічного університету 

(Польща). 

3. Валері М., к.т.н., професор факультету 

будівництва та природокористування 

Білостоцького технологічного університету 

(Польща). 

4. Ващук О.П., д.ю.н., доцент, професор кафедри 

криміналістики Національного університету 

"Одеська юридична академія", голова правління 

ГО "Міжнародна фундація розвитку", керівник 

групи «De mendacio veritas», Голова Ради Молодих 

Учених при Міністерстві освіти і науки України. 

5. Гавардашвілі Г.В., д.т.н., професор, академік 

Грузинської національної академії наук, 

директор Інституту водного господарства 

ім. Цотне Мірцхулава Грузинського технічного 

університету (Грузія). 

6. Іслам Р., д.н., професор, відділ ґрунтових, 

водних та біоенергетичних ресурсів 

Університету штату Огайо (США). 

7. Казімерович Й., докт. філософ., асистент 

кафедри водопостачання та каналізації 

факультету будівництва та інженерії 

навколишнього середовища Білостоцького 

технологічного університету (Польща).  

8. Онопрієнко Д.М., к.с.-г.н., професор, перший 

проректор - проректор з навчальної роботи, 

професор Дніпровського державного аграрно-

економічного університету. 



9. Ромащенко М.І., д.т.н., професор, академік 

НААН, радник дирекції Інституту водних 

проблем і меліорації.  

10. Турченюк В.О., д.т.н., професор, заступник 

директора з навчально-методичної роботи 

Навчально-наукового інституту водного 

господарства та природооблаштування. 

11. Шатковський А.П., д.с.-г.н., професор, чл.- 

кор. НААН, заступник директора з наукової 

роботи Інституту водних проблем і меліорації. 

12. Яцюк М.В., к.геогр.н., директор Інституту 

водних проблем і меліорації, голова ГО «ГВП-

Україна». 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 

МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Тези оформляють в текстовому редакторі 

MS Word. Шрифт: Times New Roman, кегль – 

14 пт, міжрядковий інтервал – 1 пт. Параметри 

сторінки: формат A4 (210×297 мм), орієнтація 

книжкова, поля: ліве – 3 см, праве, нижнє, 

верхнє – 2 см. Сторінки не нумерують. 

2. Обсяг тез не повинен перевищувати 2 повні 

сторінки, включаючи рисунки, таблиці та 

список використаної літератури. 

3. Структура тексту: 

 індекс УДК у лівому верхньому куті; 

 назва тез (вирівнювання по центру, 

великі літери, напівжирний); 

 ім’я, прізвище автора(-ів), місце 

роботи/навчання, електронна адреса 

(вирівнювання за правим краєм); 

 змістовна частина тексту тез 

(вирівнювання за шириною); 

 посилання оформлені згідно з 

ДСТУ 8302:2015 або стандартом АРА. 

4. Підпис файлу має містити прізвище 

першого автора англійською мовою: 

(Author_Article.doc). 

 

Увага! 

Організаційний комітет лишає за собою право 

відбору матеріалів. Допускаються тези у 

співавторстві (не більше 5 авторів на 1 тези). 

Тези надіслані пізніше вказано терміну 

розглядатись не будуть. 

Автори несуть відповідальність за зміст і 

достовірність поданих матеріалів. 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Для участі в конференції необхідно надіслати 

електронний варіант тез доповідей та 

зареєструватись на захід до 

18 листопада 2022 року за посиланням: 

https://forms.gle/7RsjZYgAMtES4j4i8  
 

08 грудня 2022 року: 

10:00 – пленарне засідання 

13:00 – секційне засідання 

17:00 – заключне пленарне засідання 

 

Конференція відбудеться за допомогою 

системи ZOOM. Долучитись до конференції 

можна перейшовши за посиланням: 

https://us02web.zoom.us/j/2203305000 , 

ідентифікатор конференції 220 330 5000, 

пароль 2022. 

 

 

 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 

За результатами проведення конференції 

передбачено публікацію матеріалів у 

електронному збірнику, що буде розміщений 

через 10 днів після дати проведення 

конференції на web-сторінці за адресою: 

http://rada.iwpim.com.ua/  

Учасникам буде надано електронний 

сертифікат учасника. 

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 

Інститут водних проблем і меліорації НААН 

вул. Васильківська, 37, м. Київ, Україна, 

03022 

+380970016347 Ярослава МОСІЙЧУК 

+380638099404 Сергій МАРИСИК 

E-mail: y.mosiichuk@gmail.com  

Web: http://rada.iwpim.com.ua/ 
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