
Міністерство освіти і науки України 

Поліський національний університет 

 

Шановні науковці! 

Запрошуємо Вас взяти участь у  

 

Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Ринок землі: реалії та очікування»,  

 

яка відбудеться з 25 по 28 травня 2020 року 

 

До участі у конференції запрошуються всі небайдужі до проведення змін у 

земельній реформі та методів їх проведення: науковці, практики, здобувачі 

наукових ступенів, викладачі та студенти. 

Мета проведення полягає у згуртуванні наукових бачень щодо сучасного 

землеустрою та передбачає аналіз існуючих проблем та перспективи управління 

землями, їх використання, висвітлення ключових питань проведення земельної 

реформи та змін у земельних відносинах. 

Конференція відбуватиметься на платформі Facebook.  

Участь безкоштовна. 

 

Секції роботи конференції: 

 Правові основи ринку земель 

 Перспективи землекористування і земельних відносин 

 Діджиталізація землеустрою: нові можливості та підходи 

 Напрями розвитку аграрного сектору 

 Територіальні громади: проблеми та шляхи їх вирішення 

 Родючість ґрунтів та продуктивність польових культур 

 

Умови участі: 

1. Зареєструватись на конференцію за посиланням та отримати вимоги до 

оформлення тез доповідей, запрошення у спільноту Facebook та 

інструкцію до розміщення матеріалів. 

2. Надіслати тези доповіді до 18 травня на електронну адресу 

geodezpnu@gmail.com  

3. Розмістити презентацію доповіді (відео або галерею зображень) у 

спільноті Facebook. 

4. У період проведення конференції мати змогу надавати коментарі на 

платформі Facebook. 

 

Макет збірника тез доповідей учасників конференції буде розміщений на 

офіційному веб-сайті Поліського національного університету  

та на сторінці спільноти. 

 

Відповідальний за проведення: 

Доцент кафедри геодезії та землеустрою, к.с.-г.н.  

Оксана Володимирівна Дребот 

Телефон для довідок: 0970095603 

https://forms.gle/gCrHTRCwNwGrdkHs7
mailto:geodezpnu@gmail.com


Вимоги до оформлення тез доповідей 

(для публікації у електронному збірнику всеукраїнської науково-

практичної онлайн-конференції ) 

Мова: українська, англійська. 

Обсяг – до 6 сторінок (включно) повинні бути виконані в редакторі 

Microsoft Word, формат сторінки А4, орієнтація тільки книжкова. Назва файлу 

прізвище першого автора. 

Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм;  

Шрифт – Times New Roman, кегель – 12 пт.;  

Міжрядковий інтервал – 1;  

Абзацний відступ – 1,25; 

Перший рядок – УДК (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняний по 

лівому краю); 

Другий рядок – назва статті (шрифт напівжирний, всі прописні, вирівняний 

по центру);  

Третій рядок – прізвище та ініціали автора, освітній або науковий ступінь 

вчене звання (для осіб, які його мають), посада автора (шрифт курсив, 

вирівняний по правій стороні); 

Четвертий рядок – повна назва установи, де працює або навчається автор 

(шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), місто (шрифт курсив, вирівняний 

по правій стороні); 

 П’ятий рядок – пропускається 1 рядок; 

Анотація (шрифт курсив, кегель 11 пт., вирівняний по центру), розміром 

до 50 символів; 

Пропускається рядок; 

Основний текст, який включає такі частини: постановка проблеми, 

методика, основна частина, висновки; 

Список літературних джерел (кегель 11 пт.), до 8 од. 

Рисунки, діаграми, таблиці розміщуються посередині, друкуються 

шрифтом Times New Roman. Назва та номери рисунків вказуються жирним 

шрифтом під рисунками (Рис. 1. Назва), назви і номери таблиць – по центру над 

таблицями (Таблиця 1. Назва). Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді 

єдиного об’єкту. Посилання на список літературних джерел у вигляді [1] та у 

алфавітному порядку. Список літературних джерел оформлюється за ДСТУ 

8302:2015. 

 

Відповідальність за текст та поданий матеріал несуть автори. 

Організатор лишає за собою право вносити лише редакційні зміни в подані 

матеріали. 

 

http://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf
http://kubg.edu.ua/images/stories/podii/2017/06_21_posylannia/dstu_8302.pdf


 

Приклад оформлення 

УДК … 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В НОВИХ 

РИНКОВИХ УМОВАХ 

Дребот О. В. 

к. с.-г. н., доцент кафедри геодезії та землеустрою, 

Поліський національний університет, Житомир 
 

Виконано інвентаризацію земель сільськогосподарського призначення в межах сільської ради. 

На досліджувану територію сформовано картографічні матеріали, що відображають 

розташування земельних часток(паїв), їх площу та розподіл за власниками і орендарями. Використано 

функції програми Digitals та розширені дані державного земельного кадастру. Проаналізовано 

наявність площ земель сільськогосподарського призначення в користуванні окремих орендарів та 

розташування полів сівозмін. Результати досліджень можуть бути використані для планування 

територій ОТГ. 

 

Основна частина 

 

Список літературних джерел 
1. Дребот О. В., Зубова О. В. (2010). Моніторинг земель сільськогосподарського призначення 

програмними функціями Digitals. Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, 1(19), 216-

226.  

 

 

 


