
Заявка учасника ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції 
«Розвиток аграрної галузі та 

впровадження наукових досліджень  

у виробництво» 

 

Прізвище  

Ім’я 

По-батькові ______________________ 

Вчений ступінь та звання ___________ 

Посада ___________________________ 

Організація________________________ 

Поштова адреса організації: 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Телефон: __________________ 

e-mail ____________________________ 

Тема 

доповіді___________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

 

Секція ___________________________ 

_________________________________ 

Форма участі: 

_________________________________ 

 

Доповідь та публікація тез                   □ 

Публікація тез (заочна участь )           □ 

потреба в паперовому варіанті тез     □ 

Додатково: публікація статті у 

фаховому  збірнику «Вісник аграрної 

науки Причорномор'я»                           □ 

Необхідність надання: 

□  гуртожитку              □  готелю 

Довідки за телефоном: 
 

Деканат факультету агротехнологій  

телефон – (0512) 34-61-60 

Панфілова Антоніна Вікторівна,  

канд.с.-г.наук, заступник декана  

з наукової роботи 

моб. тел. – (097) 7151902 

 e-mail – panfilovaantonina@ukr.net 

 

 

Реєстрація учасників 
 

буде проводитись 16 та 17 жовтня 2019 

року в навчальному корпусі № 1 

Миколаївського національного 

аграрного університету  

(вул. Карпенка, 73) 

 

Розміщення учасників 

та проїзд 
 

Учасникам конференції пропонуємо 

проживати в готелях міста Миколаєва 

або гуртожитку університету. 

Проїзд у м. Миколаїв:  

Проїзд від залізничного вокзалу 

тролейбусом № 2 або маршрутним 

таксі № 8, 21 до зупинки «Аграрний 

університет», від автовокзалу – 

тролейбусом № 2 або маршрутним 

таксі № 8, 20, 21, 31, 37, 75 до зупинки 

«Аграрний університет». 
 
 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 

Миколаївський національний аграрний 

університет 

Український проект бізнес-розвитку 

плодоовочівництва (UHBDP) 

Вармінсько-Мазурський  

університет (Польща) 

Гродненський державний аграрний 

університет (Білорусь) 

Інститут генетики, фізіології та захисту рослин 

(Молдова) 

Андіжанський сільськогосподарський інститут 

(Узбекистан) 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 

 Таврійський державний агротехнологічний 

університет 

Одеський державний аграрний університет 

 

  

 

ІІ МІЖНАРОДНА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ  

«Розвиток аграрної галузі та 

впровадження наукових досліджень 

у виробництво» 
16 – 18 жовтня 2019 р.  

м. Миколаїв, Україна



Шановні колеги ! 

Запрошуємо Вас до участі у роботі ІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

“Розвиток аграрної галузі та впровадження 

наукових досліджень у виробництво”, яка 

відбудеться 16 – 18 жовтня 2019 року в 

м. Миколаїв на базі Миколаївського 

національного аграрного університету. 

Мета конференції – оприлюднення 

результатів досліджень, обмін науковою 

інформацією та досвідом, налагодження та 

розширення наукових контактів серед вчених 

різних країн світу. 

Конференція передбачає пленарні та 

секційні виступи, ознайомлення із науковими 

досягненнями регіону. Наукові доповіді будуть 

опубліковані у вигляді тез. За бажанням 

учасників результати досліджень можуть бути 

виданими у фаховому збірнику «Вісник 

аграрної науки Причорномор'я». Інформація та 

умови щодо публікації статей у фаховому 

виданні «Вісник аграрної науки 

Причорномор'я» можна отримати за адресою 

https://visnyk.mnau.edu.ua/  

Тематика конференції 

Секція 1. Сучасні підходи до впровадження 

новітніх технологічних прийомів вирощування 

зернових, зернобобових та технічних культур            

у виробництво. 

Секція 2. Інноваційні технології вирощування 

овочевих та плодових культур, впровадження їх у 

виробництво. 

Секція 3. Актуальні питання екологізації 

землеробської галузі та якості продукції 

рослинництва. 

Секція 4. Сучасний стан родючості ґрунтів, їх 

збереження і відтворення. 

Програма 
16 жовтня 

1300-1700 – Реєстрація учасників, поселення 

17 жовтня 
900 – Реєстрація учасників 

1030 – Урочисте відкриття та презентація ІІІ 

черги системи зрошення сільськогосподарських 

культур (ННПЦ МНАУ) 
1100 – Презентація точного землеробства під 

час посіву ячменю озимого (ННПЦ МНАУ) 
1330-1430 – Обідня перерва 
1430 – Урочисте відкриття конференції  

(навч. корпус №1, ауд. 404) 
1450 – Пленарне засідання конференції  

(навч. корпус №1, ауд. 404) 
18 жовтня: 

900-1200 – Секційні засідання 

1200-1300 – Обідня перерва 

 1300-1600 – Відвідування ФГ  «Курінь»,  

  м. Херсон, с. Степанівка 

1600- 1700 – Затвердження резолюції та 

закриття конференції 

1700 – Від’їзд учасників конференції 
 

Офіційна мова конференції: українська, 

англійська. 

 

Умови участі в конференції 
До 01 жовтня 2019 року необхідно 

направити заявку на участь у конференції та 

тези доповідей на електронну адресу 

оргкомітету конференції. 

Адрес оргкомітету: Миколаївський 

національний аграрний університет, вул. 

Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, Україна, 

54020. 

Е-mail: panfilovaantonina@ukr.net 

тема: Конференція. 

 

Вимоги до тез 
Індекс УДК – вирівнювання по лівому 

краю;  2) назва  тез (великим  напівжирним 

шрифтом) – вирівнювання по центру; 3) 

ініціали і прізвища, наукові ступені авторів  

– вирівнювання по правому краю; 4) назва 

установи, де працює або навчається 

(світлим курсивом); 5) текст наукового 

матеріалу. Обсяг тез до 2 повних сторінок.  

Тези набирають в редакторі Microsoft 

Word (шрифт Arial, розмір 14 через 1 

інтервал, без переносів, сторінка А-4 з 

полями: ліве 3 см, праве, нижнє, верхнє – 2 

см, сторінки без нумерації). 

Автори надсилають варіанти тез та 

заявку учасника у форматі *doc.  

Е-mail: panfilovaantonina@ukr.net 

Файли підписують прізвищем першого 

автора та назвою документу (Ivanov_tez. 

Ivanov_zayavka). Підтвердження отримання 

матеріалів надсилається протягом 

наступного робочого дня.  

Автор несе відповідальність за зміст і 

достовірність інформації. Редакція залишає 

за собою право на зміну секцій, 

обґрунтовані редагування та скорочення 

матеріалів. 

 

Підтримка 
Конференція проводиться за підтримки 

Українського проекту бізнес-розвитку 

плодоовочівництва UHBDP, який 

фінансується Міністерством міжнародних 

справ Канади, співфінансується та 

реалізується Менонітською Асоціацією 

Економічного Розвитку (MEDA) 

https://visnyk.mnau.edu.ua/

