
План роботи конференції 

 

2 червня 2022 р. 

Підключення учасників – 9.30–10.00 

Початок конференції – 10.00 

Вітальне слово – 10.10–10.30 

Пленарне засідання – 10.30–13.30 

3 червня 2022 р. 

Продовження конференції 10.00–12.00 

Підбиття підсумків – 13.00 

 

Адреса і телефони оргкомітету: 

Поліський національний університет, м. Житомир, 

Бульвар Старий, 7, 10008. 

 

Контактні особи: 

 

Мойсієнко Віра Василівна 

Тел. (067) 910–71–11 

Котельницька Ганна Миколаївна 

E-mail: anna.kotelnicka@ukr.net 

 

ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

online на конференц-платформі Zoom з виданням 

електронного збірника матеріалів конференції.  

 

 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 

 

Учасники отримають 

СЕРТИФІКАТИ 

про участь у конференції 

 

 

 

 

 

Чекаємо на Вашу участь у конференції!  

Зразок оформлення матеріалів конференції: 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ ГІБРИДНОГО ЖИТА В 

УМОВАХ ПОЛІССЯ 

 

Мойсієнко В.В., д. с.-г. н., професор 

Поліський національний університет, м. Житомир 

 

Одним із найбільш важливих завдань аграрного 

сектору України є стабілізація і збільшення 

виробництва кормового і продовольчого зерна [1].  

 

Література 

1. Мойсієнко В. В., Тимощук Т. М., Назарчук 

О. П., Дяков Т. В. Оптимізація елементів технології 

вирощування гібридного жита в умовах Полісся. 

Вісник ПДАА. 2021. № 3. С. 67–74. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній 

конференції «Інноваційний розвиток АПК України: 

проблеми та їх вирішення» 

 
Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Місце роботи  

Контактний телефон  

Електронна адреса (Е-mail)  

Назва доповіді  

Номер та назва тематичного 

напряму конференції 
 

Формат участі 

дистанційний виступ (Zoom)  

тільки публікація тез  

 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

ПОЛІСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Агрономічний факультет 

Кафедра технологій у рослинництві 

 

 
 

 
ІІІ Міжнародна 

науково-практична конференція  

 

«ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АПК 

УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ  

ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ» 

Конференція присвячена 100-річчю  

від дня заснування агрономічного 

факультету  
 

2–3 червня 2022 року 

 

 

 

Житомир 2022 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Кафедра технологій у рослинництві Поліського 

національного університету запрошує Вас взяти 

участь у роботі ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «Інноваційний розвиток 

АПК України: проблеми та їх вирішення», 

присвяченої 100-річчю від дня заснування 

агрономічного факультету. 

 

ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 

2–3 червня 2022 року на базі Поліського 

національного університету за адресою: 

м. Житомир, Бульвар Старий, 7, 10008. 

 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 пошук оптимальних шляхів отримання 

високих і стабільних врожаїв сільсько-

господарських культур для вирішення продовольчої 

безпеки країни; 

 узагальнення взаємовідносин між сучасним 

аграрним виробництвом та науковою сферою; 

 популяризація та рекомендації 

впровадження інноваційних досягнень у 

сільськогосподарські підприємства різних форм 

власності; 

 налагодження наукових зв’язків та 

співробітництва між українськими та зарубіжними 

вченими. 

 

Тематичні напрями конференції: 

1. Інноваційні технології у рослинництві. 

2. Шляхи виробництва високоякісних кормів. 

3. Виробництво плодоовочевої продукції та 

винограду. 

4. Сучасні підходи до обробітку ґрунту та 

живлення рослин. 

5. Актуальні проблеми захисту фітоценозів. 

6. Управління земельними ресурсами. 

7. Економіка агротехнологій. 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

українська, англійська 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ  

ТА ПУБЛІКАЦІЇ 

1. До 16 травня 2022 року необхідно надіслати  

оформлену згідно вимог доповідь та заявку учасника 

на електронну адресу anna.kotelnicka@ukr.net 

2. У назвах електронних файлів доповіді і заявки 

вказують номер тематичного напряму та прізвище 

першого автора: 1. Дацюк_доповідь, 1. Дацюк_заявка. 

3. На кожного співавтора необхідно окремо 

заповнити заявку і надати всі заявки в одному 

електронному файлі за прізвищем першого автора. 

Оформлення заявки учасника конференції є 

обов’язковим! 

4. Оргкомітет залишає за собою право відбору 

наукових праць. Роботи, які не відповідають 

тематичним напрямам, вимогам академічної 

доброчесності, оформлення, надані із запізненням, до 

участі в конференції не приймаються. 

5. Всім зареєстрованим учасникам конференції на їх 

електронну адресу надсилається підтвердження про 

реєстрацію протягом 5 робочих днів після 

відправлення реєстраційної форми. Програма 

конференції буде сформована на основі надісланих в 

оргкомітет заявок про участь  та розіслана разом із 

запрошеннями. 

6. Збірник матеріалів конференції буде надіслано на 

електронну адресу, з якої одержано матеріали та заявку 

для участі в конференції.  

 

Правила оформлення матеріалів конференції 

1. Обсяг – 3-5 повних сторінок, включно з 

таблицями, рисунками, бібліографічним списком. 

Максимальна кількість авторів однієї доповіді – 3 

особи.  

2. Формат – А5, текстовий редактор MS Word. 

Міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см, 

вирівнювання тексту по ширині. Поля: верхнє, нижнє, 

праве, ліве – 2 см. Шрифт – Times New Roman, кегль 

(розмір) – 14. Сторінки не нумеруються. 

3. Назва матеріалів конференції – прописними 

(великими) напівжирними літерами, по центру. 

4. Нижче, через один рядок (інтервал), по центру 

– прізвище, ініціали автора (напівжирним), науковий 

ступінь, вчене звання, посада, нижче, наступний 

рядок – назва установи і місто. 

5. Нижче, через один рядок – текст (вступ, 

результати досліджень, висновки). Посилання на 

літературні джерела наводяться в тексті у квадратних 

дужках [1] в кінці речення перед крапкою. 

6. В кінці тексту, через один рядок (інтервал) 

наводиться Література (напівжирним, по центру). 

Кількість літературних джерел – 3-5. 

Бібліографічний список складається в порядку 

згадування літературних джерел в тексті. 

Оформлення – згідно ДСТУ 8302:2015. 

7. Заборонені автоматичні переноси, автоматична 

нумерація списку літератури, абзаци пробілами. 

8. Використання ілюстративних матеріалів, 

формул повинно бути мінімальним. Формули, 

рисунки та ілюстрації оформляються на комп’ютері. 

Сканований та некоректно оформлений графічний 

матеріал не допускається. Формат таблиць та 

рисунків повинен бути лише книжним.  

9. Графіки та діаграми повинні бути оформлені в 

текстовому редакторі MS Excel, таблиці набрані 

через одинарний інтервал.  

10. Графіки, таблиці розміщують в тексті та 

нумерують послідовно, у порядку їх згадування, 

роблять посилання в дужках (рис. 1), (табл.1). 

11. Матеріали друкуються в авторській редакції, 

тому автори несуть відповідальність за зміст та 

оформлення тексту. 

 

 

Усі матеріали підлягають перевірці на плагіат! 

 

 

За достовірність поданого матеріалу автори 
несуть особисту відповідальність. 

mailto:anna.kotelnicka@ukr.net

