
ЗАПРОШЕННЯ 
 

 Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Органічне агровиробництво: освіта і наука» 

1 листопада 2018 року 
Київ, Україна 

 
ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Науково-методичний центр «Агроосвіта» проводитиме  
1 листопада п.р. Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Органічне агровиробництво: освіта і наука».  

Мета конференції: Об’єднати зусилля господарств, наукових та  
освітніх закладів,галузевих підприємств та установ, фермерських 
господарств,  інших зацікавлених у виробництві, переробці безпечної  та 
якісної продукції, збереження та використання природних ресурсів, 
запровадження, удосконалення інноваційних органічних технологій в 
аграрній галузі,сприяння динамічномута ефективному розвитку органічного 
руху в Україні.  

Напрями дискусії:  
- роль системи освіти у підготовці фахівців з органічного виробництва; 
- впровадження органічних технологій у виробництво задля збереження  

навколишнього природного середовища; 
- роль органічноговиробництва у формуванні продовольчої безпеки; 
- органічні технології виробництва рослинництва і тваринництва: 
- розвиток територіальних громад завдяки невеликим фермерським та 

сімейним господарствам; 
- системи органічного виробництва для виробників 

сільськогосподарської продукції з використанням кращого вітчизняного та 
іноземного наукового і виробничого досвіду; 

- поширення досвіду та інформації щодо ролі органічних технологій  в 
аграрному виробництві. 

Форма участі у конференції: 
• публікація тез; 
• усна доповідь; 
• участь без доповіді та публікації. 

 
Реєстрація учасників конференції проводиться за електронним 

посиланням  wp. smcae.com (тема участь у конференції). 
 
Календар міжнародної конференції: 

• прийом тез доповідей – до 01.10.2018 
• робота конференції – 1 листопада 2018р. з 10.00 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська 
Видання тез 



За матеріалами конференції заплановано випуск збірника тез 
доповідей.ТЕЗИ надсилати  nmc.agroosvita@ukr.net 

Вимоги до оформлення тез 
Подані тези  мають стисло відображати зміст доповіді, містити 

відомості про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх 
інтерпретацію, завершуватися стислим узагальнювальним висновком без 
повторювання вже викладеного матеріалу. 

Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times 
New Roman, кегль 12, абзац 1 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см. 

Вимоги до таблиць:  шрифт Times New Roman, розмір 10   без будь-
яких виділень. 

Зразок оформлення: 
УДК 619:611 
КАРПЕНКО Н.Н., аспірант 
Науковий керівник – КАПУСТІН П.П., д-р с.-г. наук 
Миколаївський національний аграрний університет 
kapust@mnau..ua 
 
ВПЛИВ СТРОКІВ ПІДСІВАННЯ КОНЮШИНИ ЛУЧНОЇ НА 

УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ 
Редакційна група залишає право редагувати надані матеріали, а також 

відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції, недотримання 
вищевказаних умов та не несе відповідальності за достовірність викладених 
фактів. 

Місце проведення: 03151, м. Київ, вул. Смілянська, 11,  
Науково-методичний центр «Агроосвіта». 

Телефони для довідок 
 

0974676409 (Малинка Леся Вікторівна – організатор – рослинництво) 
0999651991 (Дудус Тетяна Василівна – організатор – тваринництво) 


