
ЗАЯВКА 

на участь у роботі державної студентської 

науково-практичної конференції  

«Наукові пошуки молоді у третьому 

тисячолітті»,  

яка відбудеться 19 квітня 2018 року 

1. Прізвище ______________________________  

2. Ім'я ___________________________________  

3. По батькові ____________________________  

4. Факультет (повна назва) _________________  

5. Курс _________________________________  

6. Науковий керівник (ПІБ, науковій ступінь) _  

7. Організація (повна назва) _______________  

8. Адреса _______________________________  

9. Телефон,e-mail ____________________________  

10. Напрям ______________________________  

11. Назва доповіді ________________________  

12. Потреба в гуртожитку __________________  
та кількість місць _________________________  

13. Дата _____________ Підпис ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
 

НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ  

У ТРЕТЬОМУ ТИСЯЧОЛІТТІ 

 

 

Державна  

студентська науково-практична  

конференція 

 

19 квітня 2018 року 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

 

 

Біла Церква  

2018 

 

 

http://www.btsau.edu.ua/


ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Білоцерківський національний аграрний університет  

19 квітня 2018 року проводить державну студентську 

науково-практичну конференцію  

«Наукові пошуки молоді у третьому тисячолітті» 

за такими напрямами: 
 

 

НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОСЛИННИЦТВІ 
 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІСОВОГО  

І САДОВО-ПАРКОВОГО ГОСПОДАРСТВА 
 

e-mail: tezy_agronom@ukr.net 

 
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА  

ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 
 

e-mail: tezy_bioteh@ukr.net 

 
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

e-mail: tezy_vet@ukr.net 

 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ  

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 
 

e-mail: tezy_ecol@ukr.net 

 
СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ 

АГРОПРОДОВОЛЬЧОГО ВИРОБНИЦТВА 
 

e-mail: tezy_econ@ukr.net 

 
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ КУЛЬТУРОЛОІЇ, 

ЛІНГВІСТИКИ ТА ПЕДАГОГІКИ 
 

e-mail: tezy_lingvo@ukr.net 

 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАКОНОДАВСТВА 

УКРАЇНИ 
 

e-mail: tezy_urist@ukr.net 

 

 
 

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 

Хахула Л.П., канд. пед. наук, начальник відділу 

навчально-методичної та виховної роботи  

Хахула В.С., канд. с.-г. наук,  

декан агробіотехнологічного факультету  

Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук,  

декан біолого-технологічного факультету 

Головаха В.І., д-р. вет. наук,  

декан факультету ветеринарної медицини 

Мельниченко О.М., д-р с.-г. наук,  

декан екологічного факультету 

Паска І.М., д-р екон. наук,  

декан економічного факультету 

Борщовецька В.Д., канд. пед. наук,  

декан факультету права та лінгвістики 

Олешко О.Г., канд. с.-г. наук, голова НТТМ 

Судика Н.В., зав. редакційно-видавничим 

відділом, відповідальний секретар 

Царенко Т.М., канд. вет. наук, начальник відділу 

науково-дослідної та інноваційної діяльності 

Панченко Т.В., канд. с.-г. наук,  

координатор агробіотехнологічного факультету 

Фесенко В.Ф., канд. с.-г. наук, 

 координатор біолого-технологічного факультету 

Тирсіна Ю.М., канд. вет. наук,  

координатор факультету ветеринарної медицини 

 Грабовська Т.О., канд. с.-г. наук,  

координатор екологічного факультету 

Хомяк Н.В., канд. екон. наук,   

координатор економічного факультету 

Рєзнік В.Г., асистент,  

координатор факультету права та лінгвістики 

Мельник О.Г., канд. юрид. наук,  
координатор факультету права та лінгвістики 

 
 

Бажаючих взяти участь у роботі конференції 

просимо до 5 березня 2018 року надіслати 

електронний варіант заявки і тез доповідей на 

електронну пошту за напрямами конференції. 

 

УВАГА! Тези приймаються тільки після 

перевірки на плагіат.  
 

Тези доповідей будуть розміщені в електронному 

варіанті матеріалів конференції на web-сторінці 

університету. 

 

ВИМОГИ ДО ФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
 

Подані тези повинні стисло відображати зміст 

доповіді, містити відомості про актуальність напряму 

досліджень, основні результати та їх інтерпретацію, 

завершуватись коротким узагальнюючим висновком 

без повторювання вже викладеного матеріалу. 

Обсяг тез – 1 сторінка формату А4, шрифт Times 

New Roman, кегль 12, абзац 1 см, інтервал 1,0; поля по 

2,0 см кожне. Список літератури та посилання в тексті 

не потрібні. 

Зразок оформлення тез 
 

УДК 619:611 
 

КАРПЕНКО Н.Н., студент 4 курсу  

Науковий керівник – ПЕТРЕНКО П.П., д-р с.-г. наук 

Білоцерківський національний аграрний університет 

karpenko@btsau.kiev.ua 
 

УРОЖАЙНІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ЗЕРНА  

ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ 

mailto:karpenko@btsau.kiev.ua

