
 

Прізвище____________________________________ 

Ім’я_________________________________________ 

По-батькові__________________________________ 

Науковий ступінь_____________________________ 

Вчене звання________________________________ 

Посада______________________________________ 

Організація (установа)________________________ 

Назва доповіді_______________________________ 

Секція_______________________________________ 

Тел._________________________________________ 

E-mail________________________________________ 

Форма участі (заочна/очна)_____________________ 

Потреба у бронюванні  готелю __________________ 

Планую (необхідне виділити): 

Виступити на пленарному засіданні 

Доповісти на секційному засіданні 

Взяти участь без доповіді 

Заочна участь (тільки публікація тез) 

 

: 

 

Поліський національний університет 

Бульвар Старий, 7,  

м. Житомир, 10008 

Телефони для довідок: 

(096) 876-63-80 – Абрамова Ірина Вячеславіна; 

(097)-753-81-28 – Котельницька Ганна Миколаївна 

E-mail: organic_znau@ukr.net  

 

 

Харчування та проживання учасників буде 
здійснюватись за власний рахунок. Про вартість 
проживання зареєстрованим учасникам буде по-
відомлено додатково. 



Вимоги до оформлення тез  

доповідей 
Тези доповідей обсягом від 3-х до 5-ти сто-

рінок виконані у редакторі МS Word шрифтом 
«Times New Roman» розмір шрифту 14 pt фор-
мату А4 (210х297 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 14 pt; таблиці не повинні вихо-
дити за межі тексту. Вимоги до рисунків: 
шрифт «Times New Roman», розмір 14 pt без 
будь-яких виділень; при використанні MS Excel 
для побудови графіків обов'язково додатково 
надавати файл зі створеними рисунками. Спи-
сок використаної літератури оформляється 
згідно стандартів бібліографічного опису. 

Тези доповідей повинні мати такі структурні 
елементи: постановка проблеми, аналіз остан-
ніх досліджень і публікацій, мету, завдання та 
методику досліджень, результати досліджень 
та висновки, список використаних джерел. 

Назва доповіді наводиться напівжирними 
прописними літерами, вирівнювання по цен-
тру. 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 техніч-
но. 

Редакційна група залишає за собою право 
редагувати та скорочувати надані матеріали, а 
також відхиляти їх у разі невідповідності тема-
тиці конференції, наявності плагіату чи недо-
тримання вищевказаних умов. 

Умови участі у конференції 
 

Для участі у конференції Вам необхідно 
відправити заповнену реєстраційну форму і 
подати електронний варіант тексту матеріалів 
доповіді, які будуть опубліковані у збірнику 
праць конференції. Якщо матеріали написані 
кількома авторами, то реєстраційну форму за-
повнюють усі автори, а файл з текстом до-
повіді подає лише перший автор. 

Реєстраційна форма (приклад назви файлу - 
ivanov_zayava.doc), матеріали (приклад назви 
файлу - ivanov_tekst.doc) та копія квитанції про 
сплату оргвнеску надсилаються окремими 
файлами на електронну адресу оргкомітету або 
передаються особисто. 

Кінцевий термін подачі заявок на участь та 
матеріалів доповідей - 10 квітня 2021 року. 

Всім зареєстрованим учасникам конферен-
ції на їх електронну адресу надсилається 
підтвердження про реєстрацію протягом 5 ро-
бочих днів після відправлення реєстраційної 
форми. 

Програма конференції та другий інфор-
маційний лист будуть сформовані на основі 
надісланих в оргкомітет заявок про участь та 
розіслані разом із запрошеннями. 

Усі матеріали підлягають перевірці на 
плагіат! 

 
У разі відсутності підтвердження 

 

 

 

Робочі мови конференції:  
українська, англійська, російська 

 

Шановні колеги!  
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
Міжнародної науково-практичної конференції 
«Органічне виробництво і продовольча безпека», 
яка відбудеться 27-28 травня 2021 року у Полісь-
кому національному університеті. 

Метою конференції є ознайомлення з резуль-
татами наукових досліджень та обмін досвідом і 
думками щодо вирішення актуальних проблем 
розвитку органічного виробництва. Учасникам 
конференції буде надано можливість виступити 
перед колегами та взяти участь у науковій диску-
сії. Результати досліджень будуть опубліковані у 
електронному збірнику матеріалів конференції. 

 

Напрями дискусії: 
 

 Проблеми і перспективи розвитку органічного 
виробництва 

 Роль органічного виробництва у формуванні 
продовольчої безпеки 

 Органічні технологій виробництва в агрономії 
 Особливості виробництва органічної тварин-

ницької продукції 
 Маркетинг органічної продукції 
 Роль системи вищої освіти у підготовці фахі-

вців з органічного виробництва 
 Біоенергетичні системи в аграрному виробни-

цтві 
 Фінансово-економічні проблеми розвитку ор-

ганічного виробництва 


