
Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції, присвяченої 55-річчю кафедри географії України, 

ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського  національного університету 

імені І. І. Мечникова  «Ґрунти в сучасному світі», що відбудеться               

23-24.12.2022 року на базі геолого-географічного факультету Одеського 

національного університету імені І. І. Мечникова 

 

Основні напрямки роботи конференції:  

1. Кафедрі географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру 

ОНУ імені І.І. Мечникова 55 років: історія становлення та розвитку, 

спогади і роздуми, плани та перспективи.  

2. Актуальні проблеми ґрунтознавчо-географічної науки і практики за 

сучасних змін клімату, військової агресії рф, інтенсифікації 

сільськогосподарського освоєння земель України та світу. 

3. Проблеми підготовки майбутніх спеціалістів з ґрунтознавства, 

географії, землевпорядкування. 

 

Приймаються до публікації тези раніше не опублікованих матеріалів.  

  

Регламент роботи:  

1. Доповідь на пленарному засідання – до 15  хв. 

2. Доповідь на секції – 10 хв. 

3. Виступ-повідомлення до 5 хв. 

Робочі мови конференції – українська,  англійська. 

  

Проведення конференції планується у онлайн форматі.  

 

Робота конференції – 23-24 грудня 2022 року. Адреса: м. Одеса, 

Шампанський пров, 2, геолого-географічний факультет, онлайн-режим  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

Геолого-географічний факультет 

Кафедра географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру 

Проблемна науково-дослідна лабораторія географії ґрунтів та охорони 

ґрунтового покриву чорноземної зони (ПНДЛ-4) 

Одеське відділення Українського товариства ґрунтознавців та агрохіміків 

 

 

 
 

 

 

Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 55-річчю кафедри 

географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського  

національного університету імені І. І. Мечникова 

 

 

 

 

«Ґрунти в сучасному світі»  

 

 

 

 

 

 

23-24 грудня  

 

Одеса – 2022  



Організаційний комітет:  

Голова:  

Труба В. І. – проф., д. ю. н., ректор Одеського національного університету 

імені   І. І. Мечникова 

Члени  оргкомітету:  

Буяновський А. О. – доц., к. геогр. н., завідувач кафедри географії України, 

ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного 

університету імені   І. І. Мечникова 

Красєха Є. Н. – проф., д. б. н., професор кафедри географії України, 

ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного 

університету імені   І. І. Мечникова 

Леонідова І. В. -  доц., к. геогр. н., завідувач кафедри  геодезії, землеустрою 

та земельного кадастру Одеського державного аграрного університету 

Михайлюк В. І. – проф., д. геогр. н., професор кафедри  геодезії, 

землеустрою та земельного кадастру Одеського державного аграрного 

університету 

Позняк С. П. – проф., д. геогр. н., професор кафедри ґрунтознавства і 

географії ґрунтів Львівського національного університету імені Івана 

Франка 

Тортик М. Й. – доц., к. геогр. н., професор кафедри географії України, 

ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного 

університету імені   І. І. Мечникова 

Цуркан О. І. – с.н.с., к. геогр. н., с. н. с. ПНДЛ-4 Одеського національного 

університету імені   І. І. Мечникова 

Яворська В. В. – проф., д. геогр. н., декан геолого-географічного 

факультету Одеського національного університету імені   І. І. Мечникова 

Секретаріат оргкомітету: 

Адобовська М. В. – к. геогр. н., доцент кафедри географії України, 

ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного 

університету імені І. І. Мечникова 

Тригуб В. І. – доц., к. геогр. н., доцент кафедри географії України, 

ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського національного 

університету імені   І. І. Мечникова (відповідальний секретар) 

 

Ключові дати: заявка на участь – до 09 грудня 2022 року, тези доповідей – 

до 16 грудня 2022 року. 

Усі матеріали подаються у електронному вигляді 

 

Заявку на участь у конференції можна подати надсиланням на електронну 

адресу grunt.ggf@onu.edu.ua або шляхом заповнення електронної форми 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdctY2I05cIWAjCEd80T5RdOINUt

KZFh2B0cL4IWlZq38COdw/viewform?usp=sf_link 

 
ЗАЯВКА 

на участь у Міжнародній науково-практичній конференції, присвяченій  55-річчю 

кафедри географії України, ґрунтознавства і земельного кадастру Одеського  

національного університету імені І. І. Мечникова 

 

Прізвище 

Ім’я  

По-батькові 

Місце роботи, посада 

Науковий ступінь, вчене звання 

Адреса 

E-mail, телефон 

Тема доповіді 

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції  

Наукові тези до опублікування надсилаються на електронну адресу 

grunt.ggf@onu.edu.ua  

При наборі тексту слід використовувати шрифт Times New Roman Cyr, 

формат А4, відстань між рядками – 1,5 інтервала, кегль 14. Усі поля  – 2,0 

см, абзацний відступ – 1,0 см; сторінки не нумерувати, формули – розмір 

шрифту – 11 пт; таблиці, рисунки, малюнки повинні мати нумерацію та 

назву; ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати 

курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один 

об’єкт; перелік використаних джерел – за ДСТУ 8302:2015, посилання 

робляться у квадратних дужках [1], для кількох джерел одночасно [1;5]. 

Структура статті: 1) прізвище та ім’я автора; 2) вчене звання, посада, місце 

роботи; 3) назва статті; 4) текст публікації (постановка наукової проблеми, 

аналіз останніх досліджень за даною проблематикою, матеріали і методи 

досліджень, виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих 

результатів досліджень, висновки і перспективи подальших досліджень),    

5) перелік використаних джерел. 

Обсяг тез  – до 5 сторінок. Матеріали оформлені без урахування 

редакційних вимог не розглядатимуться. Редакційна колегія залишає за 

собою право вибирати до друку статті найбільш проблемні, здійснювати їх 

обробку без зміни змісту публікації. 

 

У разі виникнення питань звертатися за телефонами: 

Буяновський А.О. 097-961-40-72 (Viber, WatsApp, Telegram),  

Тригуб В.І. 095-825-98-34 (Viber, WatsApp, Telegram), 067-936-23-21. 

 

 

mailto:grunt.ggf@onu.edu.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdctY2I05cIWAjCEd80T5RdOINUtKZFh2B0cL4IWlZq38COdw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdctY2I05cIWAjCEd80T5RdOINUtKZFh2B0cL4IWlZq38COdw/viewform?usp=sf_link
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Приклад оформлення тез 

 

Воротинцева Л. І., д. с.-г. н., провідний науковий співробітник 

Панарін Р.В., с. н. с., аспірант 

Національний науковий центр  

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О. Н. Соколовського» 

 

ВПЛИВ МЕЛІОРАТИВНИХ НАВАНТАЖЕНЬ ТА ЕКОЛОГІЧНИХ 

ЧИННИКІВ НА СТАН ЧОРНОЗЕМІВ ЗВИЧАЙНИХ СТЕПУ 

ПІВНІЧНОГО 

 

Текст публікації (постановка проблеми, аналіз останніх 

досліджень за даною проблематикою, матеріали і методи досліджень, 

результати досліджень, висновки). 

Перелік використаних джерел: 1. Сталий розвиток меліорації 

земель в Україні в умовах змін клімату / М. І. Ромащенко, С. А. Балюк, В. А. 

Вергунов та ін. Аграрні інновації. 2020. № 3. С. 59-64. 2. Адаптація 

агротехнологій до змін клімату: ґрунтово-агрохімічні аспекти: колективна 

монографія / за наук. ред. С. А. Балюка, В. В. Медведєва, Б. С. Носка. 

Харків: Стильна типографія, 2018. 364 с. 3. Воротинцева Л. І. Системний 

підхід до сталого менеджменту зрошуваних ґрунтів в умовах змін клімату. 

Агрохімія і ґрунтознавство. Mіжвід. тем. наук. зб. Вип. 89. Харків: ННЦ 

ІГА. 2020. С. 41-50. doi: https://doi.org/10.31073/acss89-05  4. Побережна Л. 

Я., Станецький А. І. Оцінка потенційних екологічних ризиків внаслідок 

проведення антитерористичної операції. Техногенно-екологічна безпека. 

2017. № 2. С. 45-52. 

 

 

 


