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7-9 грудня 2022 року  

 

м. Миколаїв 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ, 

ЗДОБУВАЧІ ВИЩОЇ ОСВІТИ І 

МОЛОДІ ВЧЕНІ! 

 

Запрошуємо Вас до участі у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної 

конференції здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Актуальні проблеми 

землеробської галузі та шляхи їх 

вирішення», яка відбудеться 7-9 грудня 

2022 року на базі факультету 

агротехнологій Миколаївського 

національного аграрного університету 

(МНАУ). 

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 посиланням htpp://visnyk.mnau.edu.ua/ 

Участь у Конференції та публікація тез 

доповідей є безкоштовною 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Узагальнити результати 

теоретичних розробок і передового 

виробничого досвіду з актуальних 

питань землеробської галузі, екології та 

природокористування.  

2. Опрацювати пропозиції щодо 

покращення економічної ситуації в 

агропромисловому виробництві України. 

ПЛАНУЄТЬСЯ РОБОТА 

НАСТУПНИХ СЕКЦІЇЙ 

1. Сучасні підходи до елементів технології 

вирощування сільськогосподарських 

культур за зміни клімату; 

2. Актуальні питання генетики і селекції 

сільськогосподарських культур; 

3. Основні засади, сучасний стан та 

зміни родючості ґрунту; 

4. Сучасні підходи до чергування 

культур та обробітку ґрунту. 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ 

в дистанційному режимі. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

До 6 грудня 2022 року включно 

необхідно подати заявку на участь у 

конференції та тези доповідей на 

електронну адресу оргкомітету 

конференції. 

Адреса оргкомітету: Миколаївський 

національний аграрний університет, 

вул. Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, 

Україна, 54020. 

Е-mail: zadorojnij@mnau.edu.ua 

 

ВИМОГИ ДО ТЕЗ 
Індекс УДК – вирівнювання по 

лівому краю; 2) назва тез (великими 

літерами 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 2-3 повних 

сторінок.  

Тези набирають у 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: zadorojnij@mnau.edu.ua 

Збірник наукових праць буде 

розміщений у відкритому доступі на 

інтернет-сторінці конференції на сайті 

МНАУ. 
 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Українська та англійська. 

 

Довідки за телефоном: 
 

Деканат факультету агротехнологій  

телефон – +380(512) 40-90-65 

Задорожній Юрій Володимирович 

ст. викладач 

моб. тел. – (099) 2674891 

 e-mail – zadorojnij@mnau.edu.ua 

 

* За достовірність поданого матеріалу автори 

несуть особисту відповідальність. 


