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Адреса проведення конференції

Щиро запрошуємо
до участі у конференції

Organic
Milk Федерація 

органічного руху 
України

VII Міжнародна 
науково-практична конференція

Конференція проводиться за сприяння проекту 
«Німецько-українська співпраця в галузі 

органічного землеробства».

Житомирський національний  
агроекологічний університет

бульвар Старий, 7
м. Житомир

10008

Телефон для довідок: 
+38 (097)753 81 28

F

H

Bern University
of Applied Sciences

Hochschule fur
Technik und Wirtschaft
Dresden

University of Applied Sciences

+38 (066) 688 60 00



Метою конференції є ознайомлення з 
результатами наукових досліджень, 

практичним досвідом та обмін думками щодо 
вирішення актуальних проблем розвитку 

органічного виробництва.

Шановні колеги !

Проблеми і перспективи розвитку   
органічного виробництва.

Роль органічного виробництва                         
у формуванні продовольчої безпеки.

Органічні технології виробництва в агрономії.

Особливості виробництва органічної 
тваринницької продукції.

Маркетинг органічної продукції.

Роль системи вищої освіти у підготовці 
фахівців з органічного виробництва.

Біоенергетині системи в аграрному 
виробництві.

Напрями дискусії

Для участі у конференції Вам необхідно до    
1 квітня 2019 року надіслати електронною 
поштою на адресу organic_znau :

- заявку щодо участі у конференції;
- тези доповіді.

@ukr.net

Отримання матеріалів оргкомітетом 
підтверджується надісланим на вашу 

електронну адресу листом-відповіддю.

Умови участі у конференції

Тези доповідей обсягом до 5-ти 
сторінок надруковані у текстовому 
процесорі МS Word шрифтом «Times 
New Roman» розміром  10 pt на аркуші 
паперу формату А5 (148х210 мм). Стиль 
тексту - звичайний, поля з усіх боків -        
2 см. Міжрядковий інтервал одинарний. 
Величина абзацного відступу 1 см.

Вимоги до таблиць: шрифт «Times 
New Roman», розмір 10 pt; таблиці не 
повинні виходити за межі тексту.

Вимоги до рисунків: шрифт «Times 
New Roman», розмір 10 pt без будь-яких 
виділень; при використанні MS Excel для 
побудови графіків обов'язково додатково 
надавати файл зі створеними рисунками.

Вимоги до формул: у МS Word 2007 
(2010) при впровадженні формул 
використовувати Microsoft Equation 3.0.

Н а з в а  д о п о в і д і  н а в од и т ь с я  
напівжирними прописними літерами, 
вирівнювання по центру. З правого боку 
під назвою доповіді через один інтервал - 
ініціали та прізвище, науковий ступінь, 
вчене звання автора і назва установи, де 
він працює. Нижче, через один рядок, 
текст доповіді. Посилання на літературу 
наводяться у тексті у квадратних дужках, 
де вказується їх номер у списку і сторінка. 
Текст повинен бути відредагований 
науково, стилістично і технічно.

Редакційна група залишає за собою 
право редагувати та скорочувати надані 
матеріали, а також відхиляти їх у разі 
невідповідності тематиці конференції чи 
недотримання вищевказаних умов.

Вимоги щодо оформлення 
тез доповідей

Житомирський національний 
агроекологічний університет проводить 

23-24 травня 2019 року
VІІ Міжнародну науково-практичну конференцію 
«Органічне виробництво і продовольча безпека». 
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