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МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 

Стратегія інтеграції аграрної освіти,  

науки, виробництва: глобальні виклики 

продовольчої безпеки та змін клімату 
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
(посвідчення про реєстрацію заходу № 127 від 28.01.2021 р.) 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ 

 ТА МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Розвиток аграрного виробництва – основа 

продовольчої і національної безпеки. 

2. Інтеграція аграрної освіти, науки і виробництва – 

інноваційна модель розвитку аграрного сектора. 

3. Стратегічні пріоритети розвитку 

агропромислового комплексу в умовах змін клімату. 

4. Впровадження передових технологій у 

сільськогосподарському виробництві. 

5. Стан та перспективи розвитку 

сільськогосподарського виробництва. 

Робочі мови конференції: українська, англійська та інші. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

Учасникам конференції надається можливість 

безкоштовно опублікувати результати власних 

досліджень у науковому журналі «Вісник аграрної 

науки Причорномор'я», який входить до Категорії Б 

наукових фахових видань, включених до Переліку 

наукових фахових видань України (науки: економічні, 

технічні, сільськогосподарські, ветеринарні), в яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 

здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора 

філософії (кандидата наук),  та збірнику тез конференції. 

Організатори запропонують учасникам конференції 

програму заходів, збірники статей і тез, сувенірну 

продукцію тощо. 

Для участі у конференції необхідно до 15 березня 

2021 р.: 

 пройти онлайн-реєстрацію (заповнити заявку 

учасника конференції за посиланням: 
https://www.mnau.edu.ua/strategiya-integraciyi-agrarnoyi-

osviti/); 

 надіслати статтю https://visnyk.mnau.edu.ua/submit/, 

оформлену відповідно до вимог; 

 надіслати на електронну адресу forum@mnau.edu.ua 

 тези конференції, оформлені відповідно до вимог. 

Зміст статті та тез повинен відповідати тематиці 

конференції. Мова статті та тез – за вибором учасника 

конференції. У статті повинні бути представлені такі 

рубрикації: УДК, назва статті, ПІБ автора(ів), назва 

організації, анотація, ключові слова, постановка 

проблеми, аналіз останніх досліджень, мета досліджень, 

результати досліджень, висновок, список джерел. Більш 

детальну інформацію про вимоги до оформлення статей 

розміщено на сайті наукового видання 

https://visnyk.mnau.edu.ua/. Статті, які не відповідають 

вимогам, до друку не приймаються. Редакційна колегія 

залишає за собою право на редакційні виправлення. Тези 

друкуються в авторській редакції. Оформлення: розмір 

папера – А4, поля – 2,0×2,0×2,0×2,0 см, Times New Roman 

Cyr, 14 pt, інтервал – 1,0, відступ – 1,25 см, обсяг статті – 

8-10 сторінок у форматі журналу (без урахування 

анотацій та списку використаних джерел), обсяг тез – до 

трьох повних сторінок.  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР НА ЗРОШЕННІ 

 

Текст (постановка проблеми; виклад основного 

матеріалу досліджень; висновки; список джерел) 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Спортивно-оздоровчий комплекс «Sportium»,  

вул. Приморська, 68/1, м. Очаків, Миколаївська область 

(трансфер з МНАУ) 

ПОРЯДОК РОБОТИ ФОРУМУ ТА КОНФЕРЕНЦІЇ:  

27 травня 2021 р. 

930 – 1430 - Міжнародний День поля 

1430  – Трансфер до СОК «Sportium» 

1630  – Пленарне засідання конференції 

1830  – Культурна програма. 

28 травня 2021 р. 

830 – Засідання секцій конференції  

950  – Підведення підсумків конференції 

з 1000  – Культурна програма (екскурсія на о. Березань та 

Національний природний парк «Білобережжя 

Святослава», Кінбурнська Коса) 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

Доповіді на пленарному засіданні – 
до 20 хвилин 

Доповіді на засіданнях секцій –  

до 10 хвилин 

 

ФОРМА УЧАСТІ: 

очна, дистанційна, відвідувач 

КОНТАКТНА ОСОБА: 

Потриваєва Наталя Володимирівна, 

Тел.: +380(512) 58-05-95. 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ!!! 
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