Міністерство аграрної політики та продовольства України
Український інститут експертизи сортів рослин
IІI міжнародна науково-практична конференція «Новітні агротехнології»
31 серпня 2022 р.
м. Київ
Партнери конференції:
Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН України (Україна)
Білоцерківський національний аграрний університет (Україна)
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України (Україна)
ТОВ "Науково-дослідний Інститут аграрного бізнесу" (Україна)
Університет у Східному Сараєві (Боснія і Герцеговина)
Наукові досягнення зробили можливим створення міждисциплінарних напрямків для
вирішення теоретичних та прикладних завдань в аропромисловому секторі шляхом усунення
кордонів між різними сферами наукової діяльності. Збереження біологічного різноманіття в умовах
стрімкого розвитку селекції рослин, зміни клімату та прагнення до виробництва якісних та
безпечних продуктів харчування вимагають всеохоплюючого вивчення сучасних напрямків аграрної
науки: від молекул до математичних моделей та економічних показників.
Особливо актуальним є оцінка нових сортів в процесі їх випробування, оскільки на даному
етапі відбувається визначення не тільки їх якості та біорізноманіття, а й оптимізація нормативних
витрат, розробка автоматизованих схем та методів.
Метою проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Новітні агротехнології» є
налагодження та поглиблення наукових зв’язків, обмін досвідом та поширення знань про
важливість наукового підходу в сільському господарстві, пошук шляхів вирішення прикладних і
теоретичних проблем в агропромисловому секторі та сортовипробуванні.
Офіційні мови конференції: англійська, українська
Форма проведення – он-лайн (Google Meet)
Секції конференції:
1. Біотехнологія та фізіологія рослин
2. Генетика та селекція рослин
3. Рослинництво
4. Захист рослин
5. Землеробство
6. Економіка сільського господарства
7. Інформаційні технології в сільському господарстві
8. Біоінформатика та біосенсорика
9. Біоенергетика
10. Сортовипробування
Місце проведення: м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 15. Актуальна інформація на сайті
конференції https://conference-ua.ukragroexpert.com.ua/
Важливі дати:
до 21 серпня 2022 р. – реєстрація та подача анотації
до 26 серпня 2022 р. – повідомлення про прийняття анотації
до 31 серпня 2022 р. – подача наукової статті
Реєстрація на сайті є обов’язковою перед поданням анотації. Для реєстрації перейти за
посиланням: http://conference-ua.ukragroexpert.com.ua/registration/

Реєстраційний внесок – участь у конференції БЕЗКОШТОВНА
Попередня програма:
Урочисте відкриття конференції
31 серпня 2022 р.

Пленарні доповіді
Секційні доповіді

Інструкція з написання анотації
Обсяг - від 1800 до 2000 знаків (без врахування пробілів). Обов’язковою є така структура анотації:
Мета, Методи, Результати, Висновки, Ключові слова
Приклад оформлення анотації – http://conference-ua.ukragroexpert.com.ua/wpcontent/uploads/2022/07/Приклад_анотація_укр-2022.doc

Анотацію відправляють через електронну форму http://conferenceua.ukragroexpert.com.ua/registration/
Назва файлу анотації: прізвище першого автора (приклад: Surname_abstr.doc (docx)
Анотації статей будуть опубліковані у збірнику анотацій на сайті конференції.
Інструкція з написання статті
Статті подають англійською або українською мовою. До статті додають на початку анотацію
українською мовою (для статті українською мовою), в кінці – англійською. Для статті англійською
мовою анотацію українською мовою розміщують в кінці статті.
Обсяг статті – від 10 до 20 сторінок формату А4, включаючи анотації, таблиці, рисунки та
бібліографічні списки.
Вимоги до оформлення статті – https://conference-ua.ukragroexpert.com.ua/requirement/
Приклад оформлення статті –
http://conference-ua.ukragroexpert.com.ua/wp-content/uploads/2022/07/Приклад_стаття_укр2022.doc
Статтю відправляють на електронну пошту: newagrotech2022@gmail.com
Оформлення списку літератури для статей українською мовою
Вимоги до оформлення списку літератури
Приклад оформлення списку літератури за ДСТУ 8302:2015 - http://conferenceua.ukragroexpert.com.ua/wp-content/uploads/2022/07/Приклад_література_укр-2022.doc
Приклад
оформлення
References
–
http://conference-ua.ukragroexpert.com.ua/wpcontent/uploads/2022/07/Приклад_референс_укр-2022.doc

Статті, що пройшли рецензування будуть опубліковані в збірнику конференції.
Вибрані статті будуть рекомендовані до друку в науково-практичних журналах за умови
проходження рецензування:
- Plant Varieties Studying and Protection http://journal.sops.gov.ua/ (сільськогосподарські та біологічні
науки, категорія Б)
- Новітні агротехнології http://jna.bio.gov.ua/ (сільськогосподарські науки, категорія Б)
- Фізіологія рослин та генетика http://www.frg.org.ua/ (біологічні науки, категорія Б)
Контакти:
Голова організаційного комітету: Присяжнюк Лариса, кандидат с.-г. наук, старший дослідник,
тел. +38(044)257-99-33 (вн. 129), моб. +380674399392, email: newagrotech2022@gmail.com
Секретар: Безпрозвана Ірина, тел. +38(044)257-99-33 (вн. 150), моб. +380951733927 (тільки
Viber/WhatsApp/Telegram)
email: newagrotech2022@gmail.com
Актуальна інформація на сайті https://conference-ua.ukragroexpert.com.ua/

