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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Міжнародної науково-практичної конференції  

«АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ  

АГРАРНОЇ НАУКИ В УКРАЇНІ», 

яка відбудеться 

 5 квітня 2019 року 

в м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо до участі в конференції 

науково-педагогічних працівників, науковців, докторантів, аспірантів, магістрантів, 

студентів, представників органів влади, громадських організацій та підприємств 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Наукові та освітні аспекти розвитку сучасного сільського 

господарства. 

2. Сучасні тенденції використання технологій та техніки для 

виробництва продукції АПК. 

3. Новітні електротехнології в агропромисловому виробництві. 

4. Актуальні питання охорони праці в агропромисловому 

виробництві. 

УМОВИ УЧАСТІ 

1. Конференція проходитиме на базі ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» (м. Ніжин, Чернігівська обл., Україна). 

2. Робочі мови конференції – українська, російська, англійська. 

3. Форма участі в конференції – очна і дистанційна. 

4. Не пізніше встановленого терміну (3.04.2019) подати на ел. адресу 

dekan.msg@gmail.com: заявку, статтю, скановану (або фото) копію 

квитанції. У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на конференцію  

5 квітня 2019 року». 

5. Файли назвати за прикладом: Petrenko_zayavka; Petrenko_article; 

Petrenko_oplata. 

6. За результатами конференції вийде збірник наукових-праць із 

присвоєнням кодів УДК, ББК. 

7. Збірник наукових-праць буде розміщений для обговорення на сайті 

інституту в розділі конференції (http://nati.org.ua/ content/konferenciji). 

8. Кожному учаснику будуть надіслані такі матеріали: програма конференції, 

збірник статей та довідка про участь у конференції. 

9. Учасники, які хочуть взяти участь у конференції дистанційно можуть 

надсилати статті для безкоштовної публікації за умови отримання лише 

електронного варіанту матеріалів. 

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

3.04.2019 – кінцевий термін подання статей; 

5.04.2019 – проведення конференції; 

10-18.05.2019 – розсилка матеріалів конференції. 
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ОПЛАТА ОРГВНЕСКУ 

Оргвнесок для учасників конференції становить 60 грн.  Оргвнесок включає 

публікацію матеріалів та розсилку програми конференції, збірника матеріалів та 

довідки про участь.  

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ 

ВП НУБіП України «НАТІ» 

Послуги (плата за навчання, підготовчі курси) 

ЄДРПОУ 34492238 

код банку 37716092 

р/р 31256202110737 

в державна казначейській службі України, м. Київ,  

МФО 820172 

Призначення платежу: за участь у конференції від (П І Б) 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

1. Стаття повинна бути виконана на актуальну тему та містити результати 

самостійного дослідження. 

2. У статті може бути не більше 3 авторів. 

3. Структура статті: 

 УДК (у верхньому лівому куті аркуша); 

 НАЗВА СТАТТІ (Назва статті повинна бути не довше 12 слів або 140 

символів. Або дати коротку альтернативну назву для розміщення в 

колонтитулі та змісті); 

 прізвище та ініціали автора(ів), вчений ступінь, вчене звання, місце роботи 

(навчання), місто, електронна пошта; 

 анотація українською, російською, англійською мовами; 

 ключові слова; 

 текст статті; 

 список використаних джерел (згідно з вимогами ВАК України: бюлетень ВАК 

№3, 2008); у тексті статті посилання на використані джерела подаються в 

квадратних дужках; зазначається порядковий номер і через кому сторінка 

цитованого джерела, наприклад: [7, с.35]. 

4. Обсяг статті – до 6 сторінок, які не нумеруються. 

5. Формат тексту — *.doc, *.docx, *.odt. 

6. Параметри сторінки:  

 формат – А4, книжкова орієнтація,  

 поля: ліве і праве – 3 см, верхнє і нижнє – 3,5 см. 

 гарнітура – TimesNewRoman, кегль – 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, 

абзацний відступ – 1 см. 



7. У тексті допускаються формули, рисунки та таблиці. Рисунки виконуються в 

форматі *.jpg, *.png. Рисунки мають бути вставлені в текст та бути чіткими при 

чорно-білому друці. Номери та назви рисунків указуються під рисунками, номери 

та назви таблиць — над таблицями. 

8. Відповідальність за зміст та оформлення несе автор і науковий керівник (для 

студентів). 

9. Матеріали, які не відповідають установленим вимогам, розглядатися не будуть. 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
УДК 000 

 

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ АГРОІНЖЕНЕРНОЇ НАУКИ В 

КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ 

 

Автор А.А.1, Автор Б.Б.2, Автор В.В.3 
1 д-р. техн. наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування 

України, м. Київ, author_a@mail.com; 
2 канд. техн. наук, доцент, ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут", 

м. Ніжин; 
3 студент, ВП НУБіП України "Ніжинський агротехнічний інститут", м. Ніжин 

 

Анотація: 

Ключові слова: 

Постановка проблеми: 

Аналіз останніх досліджень та публікацій: 

Мета дослідження: 

Виклад основного матеріалу… 

Висновки: 

Список використаних джерел: 

1. ….. 

2. …. 

Анотація та ключові слова російською та англійською мовами. 

© Автор А.А., Автор Б.Б., Автор В.В., 2018 



 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Актуальні питання розвитку аграрної науки в Україні» 

Секція №  

Назва доповіді  

Прізвище, ім’я, по батькові  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Посада  

Курс, факультет (для студентів)  

Науковий керівник (для студентів)  

Науковий ступінь наукового керівника  

Вчене звання наукового керівника  

Місце роботи (навчання)  

Контактний телефон  

Е-mail  

Поштова адреса з індексом (на яку висилати збірник матеріалів)  

Форма участі (очна, дистанційна)  

 

За умови очної участі для вирішення всіх організаційних питань просимо 

звертатися безпосередньо до координатора конференції 

 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 

Організатори: 

Факультет інженерії та енергетики ВП НУБіП України «Ніжинський 

агротехнічний інститут» 

вул. Шевченка, 10, каб. 107 

м. Ніжин, 16600 

 

Координатор: 

Махмудов Ілхом Ісакович 

Тел.: (+380)96 081 71 06 

E-mail: dekan.msg@gmail.com 

 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови отримання від 

оргкомітету конференції підтвердження на Ваш e-mail 


