
ОРГАНІЧНЕ
ВИРОБНИЦТВО 
І ПРОДОВОЛЬЧА 

БЕЗПЕКА

ІІ Міжнародна 
науково-практична конференція

24-25 квітня 2014 року

Прізвище, ім'я, по-батькові _________
Організація ______________________
Посада __________________________
Адреса __________________________
Телефон _________________________
e-mail (обов'язково)  _______________
Тема виступу  _____________________
Час прибуття  _____________________
Прошу замовити мені місце (відмітити)  
в готелі з «___» по «___» квітня 2014 р.

Заявка учасника

Адреса проведення конференції

Житомирський національний  
агроекологічний університет

бульвар Старий, 7
м. Житомир

10008

Телефон для довідок: 
+38(050)2880163

E-mail: skydano@mail.ru

Щиро запрошуємо
до участі у конференції

СЬКТ ИН ЙЕ   Д ФИ ОЗ НЕ ДР  П

Л
ИЕ

О МН ЧІ УД  КА   

ННЦ «Інститут
аграрної економіки»

ТО В «Полісся-Інвест»



Житомирський національний агроекологічний 

університет під патронатом Президентського 

фонду Леоніда Кучми «Україна» проводить 

24-25 квітня 2014 року ІІ Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Органічне 

виробництво і продовольча безпека».    

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.

Напрями дискусії

Для участі у конференції Вам необхідно до    
1 квітня 2014 року надіслати електронною 

поштою за адресою :
- заявку щодо участі у конференції;

- тези доповіді.

Мови конференції – українська, російська, 
англійська.

Проїзд та оплата проживання здійснюється  
за кошти учасників.

skydano@mail.ru

Умови участі у конференції

Вимоги щодо оформлення 
тез доповідей

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.

Назва доповіді наводиться 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.
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