ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Відповідно до вимог Постанови Президії ВАК
№ 7-05/1 від 15.01.2003 р. наукові статті, що
подаються до фахових видань, повинні мати наступні
елементи в такій послідовності:
1. УДК.
2. Прізвище автора, ініціали, науковий ступінь, e-mail.
3. Назва статті.
4. Анотація українською мовою (до 600 знаків).
5. Ключові слова українською мовою.
6. Постановка проблеми.
7. Аналіз останніх досліджень і публікацій.
8. Мета і завдання дослідження.
9. Матеріал і методика дослідження.
10. Основні результати досліджень.
11. Висновки.
12. Список літератури (обов’язково не менше
3 джерел авторів далекого зарубіжжя).
13. Список літератури латиницею references.
Для цього необхідно зайти на сайт транслітерації
translit.ru і автоматично перекласти список літератури,
наведений у пункті 12.
Зразок:
Котлер Ф. Маркетинг і менеджмент / Ф. Котлер, К.Л.
Келлер. – 12-те вид., переробл. і доп. – СПб.: Пітер,
2007. – 816 с.
Kotler, F., & Keller, K.L. (2007). Marketynh і menedzhment
[Marketing і management] (12nd ed., rev.). Saint
Petersburg: Piter [in Ukrainian].
14. Анотація російською мовою (до 600 знаків) має
включати назву статті, прізвище, ініціали автора,
ключові слова.
15. Анотація англійською мовою – 2 сторінки (5000
знаків), назва статті, прізвище, ініціали автора, ключові
слова – з обов’язковим представленням її мовою оригіналу
статті (у вартість публікації не входить).
16. Наявність рецензії доктора наук обов’язкова.

Стаття може бути подана українською,
російською чи англійською мовами, обсягом
7–8 сторінок, шрифт 14, через 1,5 інтервал
комп’ютерного набору (формат А4; ліве поле –
30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – 20 мм).

Зразок оформлення статей:
УДК 591.3:597.55.2 (574.2:577.151)
ГРИНЕВИЧ Н.Є., канд.вет. наук
Білоцерківський національний аграрний університет
gnatbc@gmail.com

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЕКОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра іхтіології та зоології

ЗМІНА АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
ЕНЕРГЕТИЧНОГО ОБМІНУ ЕМБРІОНІВ
КОРОПА ЗА ДІЇ АБІОТИЧНИХ ЧИННИКІВ
ВОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Робочі мови конференції: українська, російська,
англійська.

Інформаційне повідомлення
Оперативна інформація щодо роботи конференції
розміщується на сайті: www.btsau.kiev.ua

Науково-практична конференція
«ІХТІОЛОГІЯ ТА МОРФОЛОГІЯ –
НАУКОВА ТА ПРАКТИЧНА
ОСНОВА РИБНИЦТВА»,
присвячена
85-річчю заснування кафедри іхтіології
та зоології і
60-річчю від дня народження доктора
біологічних наук, професора
КЛИМЕНКА ОЛЕГА МИКОЛАЙОВИЧА

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

24 жовтня 2017 року
Біла Церква
2017

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Білоцерківський національний аграрний університет
запрошує до участі у державній науково-практичній
конференції «Іхтіологія та морфологія риб – наукова
та практична основа аквакультури», присвяченої
85-річчю заснування кафедри іхтіології та зоології
і 60-річчю від дня народження професора, доктора
біологічних наук КЛИМЕНКА Олега Миколайовича,
яка відбудеться 24 жовтня 2017 року.
Тематичні напрями:
 теоретичні питання і практичні досягнення
іхтіології та морфології гідробіонтів;
 новітні
технології
виробництва
та
переробки продукції рибництва;
 годівля риб та біотехнологія в рибництві;
 біорізноманіття водних екосистем.
Для включення доповіді до програми конференції
та участі в ній необхідно до 12 вересня 2017 р. на
адресу оргкомітету чи електронну пошту надіслати
заявку, тези 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 черговому фаховому
збірнику наукових праць.
Організаційний внесок:
120 грн – публікація тез на сайті, програма
конференції, сертифікат учасника,
харчування;
50 грн – публікація тез на сайті та програма
конференції (заочна участь);
30 грн – вартість 1 сторінки статті до збірника.
Ксерокопію квитанції про оплату надсилати на
адресу оргкомітету разом із тезами та (або) статтею.
Реквізити: Присяжнюк Наталія Михайлівна
рахунок Приватбанку 5363 5423 0191 1690

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Даниленко А.С., д-р екон. наук, академік НААНУ,
ректор університету, голова оргкомітету;
Сахнюк В.В., д-р вет. наук, професор, проректор
з наукової та інноваційної діяльності,
заступник голови оргкомітету;
Мельниченко О.М., д-р с.-г. наук, професор, декан
екологічного факультету;
Гриневич Н.Є., канд. вет. наук, доцент, зав. каф.
іхтіології та зоології;
Димань Т.М., д-р с.-г. наук, професор, зав. каф
екотрофології;
Олешко О.А., канд. с.-г. наук, доцент завідувач каф.
виробництва та переробки продукції
рибництва;
Цехмістренко С.І., д-р с.-г. наук, професор, зав. каф.
органічної та біологічної хімії;
Присяжнюк Н.М, канд. вет. наук, доцент кафедри
іхтіології та зоології;
Слюсаренко А.О., канд. вет. наук, кафедра
виробництва та переробки продукції
рибництва;
Куновський Ю.В., канд. с.-г. наук, кафедра
іхтіології та зоології;
Михальський О.Р., ст. викладач каф. іхтіології
та зоології;
Трофимчук А.М., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
виробництва та переробки продукції
рибництва.
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:
Гриневич Наталія Євгеніївна –
050–532–87–16
Присяжнюк Наталія Михайлівна – 097–453–16–38
Слюсаренко Алла Олександрівна – 098–276–04–88
e-mail: gnatbc@ukr.net
natasha.prisjazhnjuk@rambler.ru
ЗАЯВКА
на участь у роботі державної науково-практичної
конференції «Іхтіологія та морфологія риб – наукова
та практична основа аквакультури»
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_____________________
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 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 та
підписані автором і науковим керівником.
Обсяг тез – одна сторінка формату А4 Word для
Windows, шрифт Times New Roman, кегль 12,
одинарний інтервал, поля по 2,0 см кожне.
Зразок оформлення тез
УДК 639.2.03
ПРИСЯЖНЮК Н.М., канд. вет. наук
Білоцерківський національний аграрний університет
natasha.prisjazhnjuk@rambler.ru
ПЕРСПЕКТИВИ РИБОГОСПОДАРСЬКОЇ
ЕКСПЛУАТАЦІЇ МАЛИХ ВОДОЙМ
НА ПРИКЛАДІ СТАВУ с .ЛІЩИНЦІ
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

