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ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ТА МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Впровадження екологічно безпечних, енерго- і 

ресурсозберігаючих агропродовольчих технологій в 

умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення. 

2. Потенціал сталого розвитку України щодо 

забезпечення глобальної продовольчої безпеки.  

3. Продовольча безпека: обліково-аналітичні та 

фінансові аспекти. 

4. Місцевий економічний розвиток як основа 

продовольчої безпеки громад. 

5. Роль інтеграції освіти, науки, виробництва і влади у 

становленні продовольчої незалежності країни. 

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 (Наказ Міністерства 

освіти і науки України від 07 травня 2019 р. № 612; від 

11 липня 2019 р. № 975) та збірнику тез конференції. 

Організатори запропонують учасникам конференції 

програму заходів, збірники статей і тез, сувенірну 

продукцію тощо. 

Для участі у конференції необхідно: 

 пройти онлайн-реєстрацію (заповнити заявку 

учасника конференції за посиланням: 

https://www.mnau.edu.ua/nauk-rob/ndv/nauk-prof-

konf/prod-bezp-ukr-v-umov-pislyavoyen-vidn-glob-ta-nac-

vim/  ); 

 надіслати статтю, оформлену згідно з вимогами, 

(форму подання статті розміщено за посиланням 

https://bsagriculture.com.ua/en/submission) до 20 квітня 

2023 р.;  

 надіслати на електронну адресу 

forum@mnau.edu.ua тези конференції, оформлені 

відповідно до вимог до 30 квітня 2023 р. 

Зміст статті та тез повинен відповідати тематиці 

конференції. Мова статті та тез – українська, англійська 

та інші. Обсяг статті (без метаданих) має становити не 

менше 6 сторінок формату А4 (від 3000 до 7000 слів), 

враховуючи таблиці, графіки, малюнки, а також 

бібліографічний список. Текст статті та метаданих 

мають бути набрані шрифтом Тimes New Roman, кегль 

– 12 pt, міжрядковий інтервал – 1,0 pt, поля – 2 см з усіх 

боків, вирівнювання по ширині, абзацний відступ 1,0 

см. Більш детальну інформацію про вимоги до 

оформлення статей розміщено на сайті видання 

https://bsagriculture.com.ua/uk/requirements. Редакційна 

колегія залишає за собою право на редакційні 

виправлення. Тези друкуються в авторській редакції. 

Обсяг тез – до трьох повних сторінок. Оформлення тез: 

формат аркуша паперу – А4, поля – 2,0×2,0×2,0×2,0 см, 

Times New Roman Cyr, 14 pt, інтервал – 1,0, відступ – 

1,25 см. Посилання на власні роботи авторів статті 

та/або тез (самоцитування) допускаються, але не більше 

10% від загальної кількості джерел. 
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Анотація: (українська мова). 

Ключові слова: (українська мова) 
 

Текст (постановка проблеми; виклад основного 

матеріалу досліджень; висновки)  

Список використаних джерел 

1. Gamayunova, V., Khonenko, L., Baklanova, T., 
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fertility in the conditions of climate change. Scientific 
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87-02-89-101. 

Анотація: (англійська  мова) 
Ключові слова: (англійська  мова) 

 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ  

Миколаївський національний аграрний університет, 

вул. Георгія Гонгадзе, 3а, м. Миколаїв, Миколаївська 

обл. 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Доповіді на пленарному засіданні – до 20 хв. 

Доповіді на засіданнях секцій – до 10 хв. 

Форма участі у конференції: змішана 

КОНТАКТНА ОСОБА: Потриваєва Наталя 

Володимирівна, тел.: +380(512) 70-93-54  
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Програма

Міжнародного форуму: 

 

31 травня  

 

Заїзд та поселення учасників до готелю МНАУ «Агроосвіта» за адресою: 

(пр-т Героїв України, 91-А) 

18:00 – 19:00 - вечеря (готель МНАУ «Агроосвіта», пр-т Героїв України, 91-

А) 

 

1 червня День поля 

 

8:00 - 8:30 - сніданок (готель МНАУ «Агроосвіта», пр-т Героїв України, 91-

А) 

з 8:30 - переїзд до Інноваційного полігону з трансферу сучасних 

технологій в АПК (приблизно 45 хв., с. Сеньчине, Миколаївський район, 

Миколаївська область, 107 км автомагістралі Миколаїв-Одеса) 

9:30 - 10:00 - реєстрація та збір учасників 

10:00 - 10:30 - презентація факультетів та філій кафедр на виробництві 

10:30 - 11:30 - презентація нових сортів зернових і гібридів технічних 

культур вітчизняних та зарубіжних селекційних центрів (Німеччина, 

Франція, Молдова, Сербія, Чехія та ін.) 

11:30 - 12:00 - урочисте відкриття Міжнародного Дня поля 

12:00 - 13:00 - презентація сучасної сільськогосподарської техніки 

вітчизняного та зарубіжного виробництва - LOZOVA MASHINERY, JOHN 

DEER, LEMKEN, NEW HOLLAND, CLAAS, AMAZONE, MZURI WORLD 

Sp. zo. o, JCB, KUHN та інші 

13:00 - 14:00 - ознайомлення з системою смугового землеробства MZURI 

Pro-Til за умов природного і штучного зволоження 

14:00 - 14:45 - трансфер до навчального корпусу № 5 МНАУ (вул. Георгія 

Гонгадзе, 3а, м. Миколаїв, Миколаївська обл.) 

14:45 - 15:45 – обід (студентська їдальня навчального корпусу № 5) 

16:00 - 18:00 - пленарне засідання міжнародної науково-практичної 

конференції (ауд. 302) 

18:00 - 19:30 - вечеря (студентська їдальня навчального корпусу № 5) 

19:30 - 20:00 - трансфер до готелю МНАУ «Агроосвіта» (пр-т Героїв 

України, 91-А) 

20:30 - 22:00 – дружнє спілкування 

 

2 червня 

 

9:00 - 9:30 - сніданок (навчальний корпус № 5 МНАУ, вул. Георгія Гонгадзе, 

3а) 

9:45 - 11:45 - робота в секціях міжнародної науково-практичної 

конференції  

11:45-12:00 - підбиття підсумків міжнародної науково-практичної 

конференції 

12:00-13:00 – обід (студентська їдальня навчального корпусу № 5) 

13:00-15:00 – ознайомлення з факультетами МНАУ 

15:00-15:30 – кава-брейк (студентська їдальня навчального корпусу № 5) 

15:30 – ознайомча екскурсія з м. Миколаєвом, від'їзд учасників 

18:00 - 19:00 - вечеря (готель МНАУ «Агроосвіта», пр-т Героїв України, 91-

А) 

 

3 червня 

 

8:30 - 9:00 - сніданок (готель МНАУ «Агроосвіта», пр-т Героїв України, 91-А) 

9:30 - від'їзд учасників 


