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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Місто проведення: Хмельницький, UKR;
Прийом матеріалів: до 1 березня;
Публікація на сайті: 5 березня;
Поштова розсилка: 15 березня;
Форма участі: заочно-дистанційна;
Тематика: аграрні науки та продовольство;
ветеринарні науки
Обсяг матеріалів: від 2 до 10 сторінок.
Конференцію зареєстровано УкрІНТЕІ
(ДНУ у сфері управління МОН України). Посвідчення № 41 від 18.05.2020.
Організатор: Міжнародний центр наукових досліджень. Реєстраційний номер запису організації в
українському державному реєстрі формувань 1499141.
Збірнику з матеріалами конференції будуть присвоєні ISBN та DOI. Є можливість присвоїти DOI кожній
окремій роботі.

СПИСОК СЕКЦІЙНИХ НАПРЯМКІВ:
Секція 1. Ботаніка, агрономія та сучасні питання землеробства, рослинництва та ґрунтознавства
Секція 2. Агроінженерія та механізація процесів сільськогосподарської діяльності

Секція 3. Організація лісового та садово-паркового господарства
Секція 4. Гідробіологія, аквакультура та технології рибного господарства
Секція 5. Методологія розведення, відгодівлі, утримання та використання свійських тварин
Секція 6. Зоологія, анатомія та фізіологія тварин, ветеринарна медицина та фармакологія
Секція 7. Переробка сільськогосподарської сировини та виробництво продуктів харчування, харчових добавок і
комбікормів
Секція 8. Ветеринарно-санітарна експертиза продукції рослинного та тваринного походження

Матеріали конференції знаходитимуться в відкритому доступні (Open Access) на умовах ліцензії CC BY 4.0
International. Автори робіт матимуть можливість відслідковувати статистику переглядів та завантажень
прямо в архіві на сайті.

Автори мають можливість замовити індексацію робіт в Google Scholar.

Якщо роботі присвоєно DOI - вона буде проіндексована в CrossRef та ORCID (протягом 15
днів), а також OUCI (протягом 30 днів).

Всі учасники мають змогу замовити сертифікат, що засвідчуватиме участь у заході та міститиме
рекомендацію щодо зарахування не менше 0,1 кредиту ЄКТС (3 години) за результатами
самоосвіти, як форми професійного навчання для науково-педагогічних та педагогічних
працівників, державних службовців та інших фахівців, що проходять стажування.

РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ
Сума внеску за публікацію роботи залежить від її обсягу та становить:

2 сторінки: 140 грн
3 сторінки: 150 грн.
4 сторінки: 160 грн.
кожна наступна сторінка: +10 грн.

Електронний збірник (PDF) включено у вартість публікації
Електронна програма заходу включено у вартість публікації
Іменний сертифікат з серією та номером + 25 грн.
Друкований примірник збірника + 70 грн.
Індексація в Google Scholar + 50 грн.
Присвоєння унікального DOI + 100 грн.
Поштова доставка збірника та/або сертифіката УкрПоштою / Новою Поштою + 30 / 55 грн.

ЯК ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ?
① ознайомтесь з вимогами до матеріалів та відповідно до них оформіть свою роботу;
② підрахуйте розмір організаційного внеску та сплатіть його будь-яким зручним способом;
③ заповніть електронну анкету на участь, прикріпивши матеріали та квитанцію про оплату.

Завантажити інформаційний лист конференції

ПЕРЕЙТИ НА САЙТ

