ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
1. Стаття має бути написана на актуальну тему,
містити результати глибокого наукового дослідження
та обґрунтування отриманих наукових результатів
відповідно до мети статті, які не повинні бути
стислими (в сенсі охоплення зацікавленої аудиторії).
2. Загальний обсяг статті повинен становити 7–13
сторінок (формат А4, гарнітура “Times New Roman”,
кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5 (списки
літератури – через 1,0 інтервал); параметри сторінки
(береги) – 2 см з усіх боків, абзацний відступ –
1,25 см).
3. Графічний матеріал слід виконувати в доступних
для подальшого редагування програмах: таблиці – у
редакторі Microsoft Word; діаграми – у редакторі
Microsoft Excel або Microsoft Graph; рисунки – у
вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі
малювання редактора Microsoft Word; формули – у
редакторі формул.
4. Стаття має бути структурована за такими
елементами і в такому порядку:
– УДК;
– ПІБ автора (співавторів), науковий ступінь, місце
роботи (англійською мовою – вказувати тільки ту
частину назви організації, що стосується до поняття
юридичної особи, не зазначати назви кафедри,
лабораторії, іншого структурного підрозділу всередині
організації; обов’язково вказати поштову адресу (з
індексом) організації, де працює автор), особистий email автора, назва статті, анотація, ключові слова;
– анотація українською мовою (не менше 1500 знаків);
– ключові слова українською мовою (6–12 слів);
(ВСЕ окремими блоками українською, російською та
англійською мовами);
– постановка проблеми (опис проблеми, що
аналізується, у загальному вигляді та її зв’язок із
важливими науковими чи практичними завданнями);
– аналіз останніх досліджень і публікацій (у яких
започатковано розв’язання проблеми і на які
спирається автор; тут треба виділити невирішені
раніше частини загальної проблеми, котрим
присвячується означена стаття);
– мета статті (має узгоджуватися з анотацією);
– матеріал і методика дослідження;
– основні результати дослідження (з повним
обґрунтуванням отриманих наукових результатів);
– висновки (підсумки дослідження, пропозиції автора і
перспективи подальших досліджень у цьому напрямі;
висновки мають відповідати меті та узгоджуватися з
анотацією);
– список літератури має включати не менше 30 джерел
за останні 5 років, із них не менше 15 джерел авторів
далекого зарубіжжя;
– список літератури латиницею (references).
Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

ЗАЯВКА
на участь у роботі міжнародної науково-практичної
конференції «Годівля тварин і технологія кормів:
актуальні проблеми та перспективи розвитку»
1. Прізвище____________________________________
2. Ім’я_________________________________________
3. По батькові__________________________________
4. Науковий ступінь, посада ______________________
5. Організація (повна назва)_______________________
6. Адреса______________________________________
7. Телефон, e-maіl_______________________________
8. Напрям______________________________________
9. Назва доповіді________________________________
10. Потреба в гуртожитку_________________________
та кількість місць______________________________
11. Дата _____________Підпис_____________________

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра технології кормів, кормових добавок і
годівлі тварин

Оперативна інформація щодо роботи конференції
розміщується на сайті: www.btsau.kiev.ua
ПРОБЛЕМИ ГОДІВЛІ ТВАРИН В УМОВАХ
ВИСОКОІНТЕНСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА

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

міжнародна науково-практична конференція,
присвячена 80-річчю від дня народження
видатного вченого, доктора
сільськогосподарських наук, професора
Дяченка Леоніда Сидоровича

01–02 лютого 2019 року

Інформаційне повідомлення
Біла Церква
2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Білоцерківський національний аграрний університет
запрошує до участі у міжнародній науково-практичній
конференції «Проблеми годівлі тварин в умовах
високоінтенсивних технологій виробництва і
переробки продукції тваринництва», присвяченої 80річчю від дня народження видатного вченого, д-ра с.-г.
наук, проф. Дяченка Леоніда Сидоровича, яка
відбудеться 01–02 лютого 2019 року.
Тематичні напрями:
 годівля тварин та технологія кормів;
 технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва;
 генетика, розведення та селекція тварин.
Для
включення
доповіді
до
програми
конференції та участі в ній необхідно до 1 грудня
2018р. на адресу оргкомітету чи електронну пошту
надіслати заявку, тези та (або) статтю та квитанцію про
оплату оргвнеску.
За матеріалами конференції буде сформовано
електронний збірник тез, який розміщуватиметься на
сайті: www.btsau.kiev.ua.
Статті будуть опубліковані у фаховому виданні
«Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» – внесеному до інформаційноаналітичної бази РІНЦ:

Організаційний внесок:
200 грн – публікація тез на сайті, програма
конференції, сертифікат учасника,
харчування;
50 грн – публікація тез конференції на сайті та
включення до програми (заочна участь).

Кошти надсилати поштовим переказом на ім’я
Титарьова Олена Михайлівна
Адреса: вул. Героїв Чорнобиля 5, кв. 48
м. Біла Церква, Київська обл., 09111

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААН,
ректор університету, голова оргкомітету;
Варченко О.М., д-р екон. наук, професор, проректор
з наукової та інноваційної діяльності,
заступник голови оргкомітету;
Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук, професор, декан БТФ;
Повозніков М.Г., д-р с.-г. наук, професор, завідувач
кафедри конярства та бджільництва
Національного університету біоресурсів
і природокористування України;
Білл Махана, професор, Державний університет
штату Айова, США;
Бомко В.С., д-р с.-г. наук, професор, зав. каф. технології
кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
Луценко М.М., д-р с.-г. наук, професор, зав. каф. технології
виробництва молока та м’яса;
Каркач П.М., канд. біол. наук, доцент, зав. каф.
технології виробництва продукції
птахівництва та свинарства;
Малина В.В., канд. вет. наук, доцент, зав. каф. гігієни
тварин та основ санітарії;
Калініна Г.П., канд. тех. наук, доцент, зав. каф. харчових технологій і технологій переробки
продукції тваринництва;
Вовкогон А.Г., канд. с.-г. наук, доцент, зав. каф.
безпечності та якості харчових продуктів,
сировини і технологічних процесів;
Ставецька Р.В., д-р с.-г. наук, доцент, зав. каф. генетики,
розведення та селекції тварин;
Цехмістренко С.І., д-р с.-г. наук, професор, зав. каф.
хімії;
Бабенко С.П., канд. с.-г. наук, доцент кафедри технології
кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
Бомко Л.Г., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
Дяченко Л.С., д-р с.-г. наук, професор каф. технології
кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
Кузьменко О.А., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
Сломчинський М.М., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
Титарьова О.М., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
Чернявський О.О., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
кормів, кормових добавок і годівлі тварин.

Адреса оргкомітету:
Білоцерківський національний аграрний університет,
корпус № 9, вул. Героїв Чорнобиля 3а,
м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09111
тел. (04563) 5–10–26
Телефони для довідок:
Титарьова Олена Михайлівна – 097–911-69-14
Бомко Віталій Семенович – 067–526–19–87
e-mail: kafedra.godivli.bnau@gmail.com

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
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 та ліве поле – 30 мм,
праве поле 25 мм.
Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів,
назва організації – набираються з нового рядка шрифтом
Time 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 Агіаі розміром
14 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру.
Анотація українською мовою 600 знаків розміщуються
на 10 мм нижче назви тез, набирається з абзацного
відступу 10 мм шрифтом Time New Roman розміром 14 пт
з одинарним міжрядковим інтервалом і вирівнюється по
ширині.
Нижче анотації обов'язково вказуються ключові слова
(до 5 словосполучень).
Основний текст розміщується на 10 мм нижче анотації,
набирається після абзацного відступу 10 мм шрифтом Time
New Roman розміром 14 пт з одинарним міжрядковим
інтервалом і вирівнюється по ширині.
Для набирання формул застосовувати редактор формул
MS WORD (використовувати шрифти: Symbol, Time 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 на адресу
вказану у реєстраційній заявці на сайті університету у
розділі «Конференції та семінари».

