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Шановні колеги ! 

У зв’язку із військовою агресією проти 

України, Міжнародна науково-практична 

конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих вчених «Сучасні підходи до 

вирощування, переробки і зберігання 

плодоовочевої продукції», проведення якої 

планувалася на 15-18 березня 2022 року 

перенесена на 17 листопада 2022 року в 

заочний формат. 

Запрошуємо вас взяти участь у роботі 

науково-практичної заочної конференції 

«Сучасні підходи до вирощування, переробки і 

зберігання плодоовочевої продукції», яка 

відбудеться 17 листопада 2022 року на базі 

Миколаївського національного аграрного 

університету. 

В науково-практичній конференції 

можуть взяти участь наукові, науково-

педагогічні працівники вітчизняних та 

зарубіжних вищих навчальних закладів, 

наукових установ, аспіранти, магістри, 

студенти старших курсів. 

 

Умови участі у конференції:  

- участь у конференції безкоштовна;  

- прийом тез доповідей – до 10 

листопада 2022 р. 

Матеріали конференції будуть 

опубліковані у збірнику тез конференції. 

Збірник тез, буде надіслано 

учасникам протягом місяця після проведення 

конференції. 

Робочі мови конференції: українська, 

польська, англійська. 

Для участі у конференції Вам 

необхідно подати: 

 - заявку на участь (форма додається); 

- тези доповіді, оформлені згідно 

вимог; 
За бажанням учасників результати 

досліджень можуть бути виданими у 

фаховому збірнику «Вісник аграрної науки 

Причорномор'я». З інформацією та умовами 

щодо публікації статей у фаховому виданні 

«Вісник аграрної науки Причорномор'я» 

можна ознайомитися за  адресою 

https://visnyk.mnau.edu.ua/  

 

Тематика конференції 

Секція 1. Інноваційні технології 

вирощування та переробки продукції 

овочівництва. 

Секція 2. Оптимізація асортименту 

плодово-ягідних культур для переробної 

промисловості.  

Секція 3. Сучасні системи технологій 

переробки та зберігання плодоовочевої 

продукції. 

Секція 4. Збереження та відтворення 

ґрунтів за вирощування плодоовочевих 

культур. 

Секція 5. Економічні аспекти 

вирощування, переробки і зберігання 

продукції плодоовочівництва. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів: 
 

Індекс УДК – вирівнювання по лівому 

краю;  2) назва  тез (великим  напівжирним 

шрифтом) – вирівнювання по центру; 3) 

ініціали і прізвища, наукові ступені авторів  

– вирівнювання по правому краю; 4) назва 

установи, де працює або навчається автор 

(світлим курсивом); 5) текст наукового 

матеріалу. Обсяг тез до 2 повних сторінок.  

Тези набирають в редакторі Microsoft 

Word (шрифт Arial, розмір 14 через 1 

інтервал, без переносів, сторінка А-4 з 

полями: ліве 3 см, праве, нижнє, верхнє – 2 

см, сторінки без нумерації). 

Автори надсилають варіанти тез та 

заявку учасника у форматі *doc. на 

електронну адресу:  kafvinograd@gmail.com 

Файли підписують прізвищем першого 

автора та назвою документу (Ivanov_tez. 

Ivanov_zayavka). Підтвердження отримання 

матеріалів надсилається протягом 

наступного робочого дня.  

Автор несе відповідальність за зміст і 

достовірність інформації. Редакція залишає 

за собою право на зміну секцій, 

обґрунтовані редагування та скорочення 

матеріалів. 

Адреса оргкомітету: Миколаївський 

національний аграрний університет, вул. 

Георгія Гонгадзе, 9, м. Миколаїв, Україна, 

54020. 

Е-mail: kafvinograd@gmail.com 

тема: Конференція. 

З повагою Оргкомітет! 
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