
ЗАЯВКА 
на участь у роботі міжнародної  

науково-практичної конференції  
«Аграрна освіта та наука:  

досягнення, роль, фактори росту»,  
яка відбудеться 31 жовтня 2019 року 

 
1. Прізвище______________________________  

2. Ім'я___________________________________  

3. По батькові____________________________  

4. Науковій ступінь _______________________ 

5. Факультет (повна назва) _________________ 

6. Організація (повна назва) _______________  

7. Адреса _______________________________  

8. Телефон, e-mail ___________________________  

9. Напрям ______________________________  

10. Назва доповіді ________________________  

11. Потреба в гуртожитку __________________ 

та кількість місць _________________________  

 

12. Дата _____________ Підпис____________  

Для включення доповіді до програми 
конференції та участі в ній необхідно  
надіслати заявку та тези доповіді до 15 жовтня 
2019 року на електронну пошту оргкомітету: 
redakciaviddil@ukr.net  

 

 

 

 

 

 

 

Оперативна інформація щодо роботи 
конференції розміщується на сайті: 

www.btsau.edu.ua 

Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви 
ознайомите з цією інформацією своїх 
колег, зацікавлених в участі у нашій 
конференції. 

 
 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Білоцерківський національний аграрний університет 

Словацький сільськогосподарський університет, м. Нітра 
ДУ «Науково-методичний центр вищої  

та фахової передвищої освіти» 
Білоцерківський технолого-економічний коледж 

Козелецький коледж ветеринарної медицини 
Компаніївський коледж ветеринарної медицини 
Золотоніський коледж ветеринарної медицини 

Олександрійський коледж 
Бобринецький коледж ім. В. Порика 

Тульчинський коледж ветеринарної медицини 
Маслівський аграрний коледж ім. П.Х. Гаркавого 

 
 

 
 

Міжнародна науково-практична конференція 
 

«Аграрна освіта та наука:  
досягнення, роль, фактори росту» 

 
31 жовтня 2019 року  

 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

 
Біла Церква 

2019 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Білоцерківський національний аграрний університет  

31 жовтня 2019 року проводить міжнародну 
науково-практичну конференцію  

 
«Аграрна освіта та наука:  

досягнення, роль, фактори росту» 
за такими напрямами: 

 
“Сучасний розвиток ветеринарної медицини 

та технологій тваринництва” 
 

“Інноваційні підходи  
в харчових технологіях” 

 
“Інноваційні технології в агрономії, агрохімії 

та екології” 
 

“Землеустрій та кадастри у сучасних умовах: 
проблеми та вирішення” 

 
“Стратегічні пріоритети розвитку економіки, 
фінансів, обліку, підприємництва та торгівлі, 

публічного управління в Україні та світі” 
  

“Екологія, охорона навколишнього середовища 
та збалансоване природокористування: освіта 

– наука – виробництво” 
 

“Інноваційні психолого-педагогічні, 
лінгвістичні та правові засади аграрної науки в 

умовах міжкультурної аграрної комунікації” 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік 
НААН, голова оргкомітету. 
Варченко О.М., д-р екон. наук, заступник 
голови оргкомітету, проректор з наукової та 
інноваційної діяльності. 
Новак В.П., д-р біол. наук, перший 
проректор. 
Димань Т.М., д-р. с.-г. наук, проректор з 
освітньої, виховної та міжнародної діяльності 
Іщенко Т.Д., канд. пед. наук, директор ДУ 
"НМЦ вищої та фахової передвищої освіти". 
Ровни П., професор, Словацький 
сільськогосподарський університет, м. Нітра 
Хахула В.С., доцент, декан 
агробіотехнологічного факультету. 
Мерзлов С.В., професор, декан біолого-
технологічного факультету. 
Сахнюк В.В., професор, декан факультету 
ветеринарної медицини. 
Борщовецька В.Д., доцент, декан факультету 
права та лінгвістики. 
Мельниченко О.М., професор, декан 
екологічного факультету. 
Паска І.М., професор, декан економічного 
факультету. 
Качан Л.М., доцент, завідуюча відділом 
аспірантури та докторантури. 
Царенко Т.М., доцент, начальник науково-
дослідної частини. 
Вовкотруб Н.В., начальник редакційно-
видавничого відділу 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Тези можна подавати українською, англійською мовами. Тези 
повинні бути набрані у текстовому редакторі не нижче MS 
WORD 2000 формату А4 (297x210 мм). Нумерацію сторінок не 
виконувати. Обсяг тез – 2‒3 сторінки. 

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, ліве, праве поле – 20 мм. 
Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва 
організації ‒ набираються з нового рядка шрифтом Times New 
Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і 
вирівнюються по лівому краю. Назва тез розміщується на 10 мм 
нижче назви організації, набирається великими літерами 
шрифтом Times New Roman розміром 14 пт з напівжирним 
виділенням і вирівнюється по центру. 

Анотація українською мовою розміщуються на 10 мм нижче 
назви тез, набирається з абзацного відступу 10 мм шрифтом Times 
New Roman розміром 12 пт з одинарним міжрядковим інтервалом 
і вирівнюється по ширині. 

Нижче анотації обов'язково вказуються ключові слова (5‒6). 
Основний текст розміщується на 10 мм нижче анотації, 

набирається після абзацного відступу 10 мм шрифтом Times New 
Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим інтервалом і 
вирівнюється по ширині. 

Для набирання формул застосовувати редактор формул MS 
WORD (використовувати шрифти: Symbol, Times New Roman; 
розміри шрифтів: звичайний 14 пт, крупний індекс 8 пт, дрібний 
індекс 6 пт, крупний символ 18 пт, дрібний символ 12 пт). 

Якщо в тезах присутні ілюстрації, необхідно розташовувати їх 
по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема ...) по ширині з 
абзацного відступу 10 мм. Ілюстрації повинні бути чіткими та 
контрастними. 

Таблиці розташовувати по тексту, причому їх ширина 
повинна бути на 10 мм менша ширини рядка. Над таблицею 
поставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по 
правому краю, під яким розмістити назву таблиці вирівнюючи по 
центру. 

Бібліографія подається загальним списком в кінці тез згідно з 
вимогами ДСТУ 2015 через 10 мм від останнього рядка. 

Електронну копію тез та файл з адресою електронної 
скриньки та контактним телефоном автора (авторів) необхідно 
надіслати у форматі MS WORD до 15 жовтня 2019 року на 
адресу вказану у реєстраційній заявці на сайті університету у 
розділі «Конференції та семінари» 

 


