
Умови участі в конференції 
 

до 9 березня 2016 року необхідно: 
 

1. Оплатити 110 грн. за участь у 
конференції, видання та розсилку 
збірника наукових праць, в якому будуть 
розміщені матеріали конференції. 
2. Надіслати: 
● текст статті, оформлений згідно вимог 

на паперовому та електронному 
носіях; 

● одну внутрішню рецензію на статтю; 
● копію квитанції про оплату участі; 
● заявку на участь у конференції за 

формою: 
 Прізвище ____________________ 
 Ім’я по батькові _______________ 
 Науковий ступінь _____________ 
 Вчене звання _________________ 
 Посада ______________________ 
 Організація __________________ 
 Поштова адреса ______________ 
 Індекс (обов’язково) __________ 
 Контактний тел. ______________ 
 E-mail _______________________ 
 Назва доповіді (статті) _________ 
 Номер секції _________________ 
 Потреба в готелі ______________ 

 

Для оперативної обробки матеріалів 
заявку на участь у конференції та текст 
статті бажано направляти також 
електронною поштою за адресою 
marketing-kiapv@rambler.ru  

 
 

Учасникам конференції з інших міст 
оргкомітет бронює місця в готелі згідно із 
заявкою 

 
Кіровоградська державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція НААН 
Тел./факс: (0522) 31-57-95 

http://www.agronauka.com.ua 
 

  
 

Розрахунковий рахунок: 
№ 31257261104299    

МФО 820172 в Державній 
казначейській службі 
ЄДРПОУ 00729907 

 
Адреса оргкомітету: 

 
27602, Кіровоградська обл., 

Кіровоградський р-н, с. Созонівка, 
вул. Центральна 2, 

Кіровоградська державна 
сільськогосподарська 
дослідна станція НААН, 

голові оргкомітету конференції 
Соколовській Ірині Миколаївні 

 
Тел.: (0522) 31-54-66 

моб.: (099) 283-98-90, (067) 752-29-82 
E-mail: marketing-kiapv@rambler.ru  

 
 
 
 

 
 

Національна академія аграрних 
наук України 

Центр наукового забезпечення АПВ 
Кіровоградської області 

 

 
 

ХІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА 
науково-практична конференція 
молодих вчених і спеціалістів 

 

“СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ” 

 
 

24-25 березня 2016 р. 
с. Созонівка 

 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ, 

повідомляємо Вас, 

що 24-25  березня 2015 року на базі 
Кіровоградської державної 
сільськогосподарської 
дослідної станції НААН 

відбудеться XІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція молодих вчених і 

спеціалістів, яка має на меті визначення 

нових тенденцій розвитку аграрної науки 

та можливість доведення розробок 

молодих вчених до рівня інновацій в 

сучасних умовах господарювання. 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 
включена до плану наукових і 

практичних заходів НААН на 2016 рік 
та передбачає такі напрямки: 

1. Рослинництво, землеробство і 
кормовиробництво; 

2. Садівництво. Плодівництво. 
Декоративні та лікарські рослини 

3. Захист рослин; 
4. Селекція і насінництво; 
5. Тваринництво; 
6. Механізація с.-г. виробництва; 
7. Економіка с.-г. виробництва. 

 
Робочі мови конференції: 
українська та російська 
Обладнання: 
мультимедійний проектор 

 
ПЛАН РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

24 березня: заїзд та розселення 
учасників конференції; 
25  березня: 
800-1000 – реєстрація та ознайомлення 
учасників з новітніми розробками 
установи; 
1000 – початок пленарного засідання; 
1300-1400 – обідня перерва; 
1500 – підведення підсумків, прийняття 
резолюції, нагородження учасників 
конференції; 
1700 – від’ їзд учасників конференції. 
 
ОРГКОМІТЕТ ЗАПРОШУЄ ВСІХ 
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ, ЩО 

ПРАЦЮЮТЬ НАД 
ПРОБЛЕМАТИКОЮ 

АГРОПРОМИСЛОВОГО 
ВИРОБНИЦТВА, ВЗЯТИ УЧАСТЬ 

У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Статті за матеріалами проведеної 
конференції, у разі їх відповідності 
вимогам, будуть надруковані у збірнику 
наукових праць Кіровоградської 
державної сільськогосподарської 
дослідної станції НААН “Вісник Степу” 
(Випуск 12). 

 

З попередніми випусками збірника 
можна ознайомитися на web-сайті установи 
www.agronauka.com.ua 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
МАТЕРІАЛІВ 

 

До публікації приймаються статті 
обсягом 3-6 сторінок, набрані в редакції 
Microsoft Word (сторінки А4 без нумерації, 
з полями: верхнє, нижнє, ліве та праве – 
2 см, шрифт Times New Roman) 

Структура статті: 
● індекс УДК; 
● ініціали та прізвище автора, науковий 
ступінь, вчене звання; 
● назва установи, яку представляє автор; 
● назва статті; 
● текст статті (постановка проблеми та 
аналіз останніх публікацій, мета, умови, 
результати досліджень, висновки та 
перспективи подальших досліджень); 
● список використаних джерел 
(не менше 5), на які містяться посилання 
у тексті статті. 

 
Матеріали (електронний варіант) 

надаються із розміром шрифту 11 пт та 
одинарним інтервалом між рядками. Для 
друкованого варіанту матеріалів розмір 
шрифту – 12 пт, інтервал між рядками – 
полуторний. 

Рисунки мають бути чорно-білі, чіткі 
та контрастні, фотографії не приймаються. 

 
Відповідальність за зміст несе автор. 

Оргкомітет залишає за собою право 
редагувати та відхиляти надіслані 
матеріали. 


