
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

Полтавський національний технічний університет  

імені Юрія Кондратюка 

запрошує науково-педагогічних працівників закладів 

вищої освіти, аспірантів, докторантів, молодих учених, 

студентів, представників органів державної влади і 

місцевого самоврядування, а також фахівців, котрі 

мають науково-практичні інтереси за тематикою 

конференції, взяти участь у 

  

ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції  

 

«ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН  

В УКРАЇНІ», 

 

яка відбудеться  

в конференц-залі навчально-наукового центру   

ПП «Агроекологія»  

(Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Михайлики) 

21 – 22 травня 2019 року  

 

СЕКЦІЇ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Секція 1. Землеустрій та кадастр 

Секція 2. Будівлі та споруди. Благоустрій  

  вулично-дорожньої інфраструктури 
Секція 3. Геодезія та ГІС-технології 

Робочі мови: українська, англійська 

Форма участі у конференції: очна, заочна. 

Для участі у конференції необхідно до 10 травня 

2019 року направити в електронному вигляді: 

1) заявку на участь у конференції; 

2) тези доповіді, оформлені згідно з 

установленими вимогами; 

3) відскановану копію квитанції про оплату 

організаційного внеску. 

За результатами роботи конференції буде 

видано електронний збірник матеріалів. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ 

 Обсяг матеріалів доповідей має складати 

повні 2 – 3 сторінки, включаючи таблиці, графіки, 

рисунки, а також список літератури.  

 Текстовий редактор – Microsoft Word, 

формат сторінки – А4, орієнтація – книжкова, поля 

– 20 мм; шрифт – Тіmes New Roman, кегль – 14, 

міжрядковий інтервал – 1; абзац – 1,25 см, стиль – 

Normal. 

 Текст має бути виконаний у Microsoft Word 

2003 і вище для Windows. 

 Перший рядок: УДК 

 Другий: прізвище, ініціали. 

 Третій: посада, науковий ступінь, учене 

звання. 

 Четвертий: місце роботи (навчання). 

 П'ятий: вільний рядок. 

 Шостий: назва доповіді (великими 

літерами). 

 Вільний рядок. 

 Текст доповіді 

 Перед літературою – вільний рядок. 

 Посилання в тексті на літературу 

оформляють у квадратних дужках:  [3]. 

 На кожне джерело у списку літератури  

повинно бути хоча б одне посилання. 

 Список літератури розміщується 

наприкінці тексту і має бути оформлений згідно з 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. 

 Назва файла повинна відповідати номеру  

секції та прізвищу першого автора доповіді (напр.: 

1_Коваленко_Заявка; 1_Коваленко_1_Доповідь;  

1_Коваленко_Оплата). 

Примітка Отримання заявки на участь та 

електронного варіанта доповіді повинно бути 

обов’язково підтверджено нашим повідомленням 

на вказану Вами електронну адресу. 

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 

УДК……  

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ 

 

УДК …… 

Коваленко В.В.  
к.т.н., доцент 

Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ 

ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ 

 

Текст ........ 

 

Література  

1. Сохнич А. Я. Проблеми використання та 

охорони земель в умовах ринкової економіки / 

А. Я. Сохнич. – Львів: Укр.технології. – 2012. – 

252 с. 
2. ……… 

 

Зразок оформлення літератури 

 

Книга (два – чотири автори): 
Третяк А. М. Управління земельними 

ресурсами: навч. посіб. / А. М. Третяк, О. С. Дорош. 

– Вінниця: Нова Книга, 2006. – 360 с. 

Стаття із журналу: 

Шарий Г.І. Проблеми земельно-орендних 

відносин в аграрній сфері / Г.І. Шарий, 

В.І. Тимошевський // Землевпорядний вісник. – 2016. 

– № 6. – С. 26 – 29. 

Автореферат:  

Шевчук С. А. Удосконалення управління 

меліорованими територіями на основі інформаційно-

аналітичної системи еколого-меліоративного  

моніторингу. Автореф. дис. канд. техн. наук. – К., 

2008. – 22 с. 

Електронний ресурс: 

Євсюков Т. О. Концептуальні засади безпечного 

землекористування / Т. О. Євсюков, А. Г. Мартин  // 

Земельна спілка України [Електронний ресурс].  

– Режим доступу: http://www.zsu.org.ua]. 
 

Редакційна колегія залишає за собою право 

часткового редагування або відхилення 

матеріалу, який виконаний та оформлений із 

відхиленням від зазначених вище вимог! 



ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

Організаційний внесок за участь у конференції 

становить 200 грн та включає витрати на поїздку 

автобусом до ПП «Агроекологія» (Полтавська обл., 

Шишацький р-н, с. Михайлики), обід з екопродуктів 

виробництва ПП «Агроекологія», отримання 

електронного збірника матеріалів доповідей.  

Кошти необхідно перерахувати на поточний 

рахунок університету. Отримувач: Полтавський 

національний технічний університет імені Юрія 

Кондратюка, ДКСУ р/р 31252227109727, МФО 820172, 

код ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу 

25010100 з позначкою «За участь у науковій конференції 

кафедри автомобільних доріг, геодезії, землеустрою та 

сільських будівель». 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ 

Подання матеріалів тез     до 10.05.2019 р. 

Робота конференції     21 – 22.05.2019 р. 

(21.05.2019 р. – ПП «Агроекологія») 

Від’їзд учасників конференції 22.05.2019 р. 

 

КООРДИНАТИ ОРГКОМІТЕТУ 

36011, м. Полтава, Першотравневий проспект, 24 

Полтавський національний технічний університет 

 імені Юрія Кондратюка 

 

E-mail: k34@pntu.edu.ua 

Web-сторінка: www.pntu.edu.ua 

 

 

Координатори конференції 

з організаційних питань: 

(050) 885-04-44, (068) 316-10-32 – Шарий Григорій Іванович 

з питань публікації матеріалів: 

(066) 934-52-70 – Юрко Ілона Анатоліївна (секція 1) 

(066) 457-72-87 – Ткаченко Ірина Володимирівна (секція 2) 

(050) 268-17-92 – Нестеренко Світлана Вікторівна (секція 3) 

 

ЗАЯВКА 

 

на участь у роботі  

ІІ Всеукраїнської науково-практичної 

конференції 

 

«ПЕРСПЕКТИВИ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ» 

  

Прізвище, ім’я, по батькові 

___________________________________________ 

 

Науковий ступінь 

___________________________________________ 

 

Учене звання 

______________________________________________ 

 

Місце роботи (навчання) 

____________________________________________ 

 

Посада (курс, група)__________________________ 

 

е-mail для отримання електронного варіанту збірника 

матеріалів 

____________________________________________ 

 

Контактні телефони  

____________________________________________ 

 

Назва доповіді (повідомлення) 

____________________________________________ 

 

Номер секції 

____________________________________________ 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Полтавський національний технічний університет 

імені Юрія Кондратюка 

ПП «Агроекологія» 

Головне управління Держгеокадастру  

у  Полтавській області  

ДП «Полтавський науково-дослідний  

та проектний інститут землеустрою» 

Полтавський відділ комплексного проектування  

ДП  «Укрдіпродор» 

Національна академія аграрних наук України 

Харківський національний аграрний університет  

імені В.В. Докучаєва 

Львівський національний аграрний університет 

Чорноморський національний університет ім. П. Могили 

Полтавська гравіметрична обсерваторія інституту 

геофізики НАН України імені С. І. Субботіна 

Білостоцький технологічний університет, Польща 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 
 

ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція  

«Перспективи інституціонального розвитку 

земельних відносин в Україні» 

21-22 травня 2019 р.  

  

ПП «Агроекологія»  

Полтавська обл., Шишацький р-н, с. Михайлики 

м. Полтава  


