Вимоги до оформлення статей
1. Стаття має бути написана на актуальну тему,
містити результати глибокого наукового дослідження
та обґрунтування отриманих наукових результатів.
2. Загальний обсяг статті становить не менше 4
тисяч слів без списку літератури та референсу (формат
А4, шрифт “Times New Roman”, кегель 14,
міжрядковий інтервал 1,5)
3. Загальний обсяг короткого повідомлення
становить не менше 2 тисяч слів без списку літератури
та референсу (формат А4, шрифт “Times New Roman”,
кегель 14, міжрядковий інтервал 1,5)
4. Стаття має бути структурована за такими
елементами:
 УДК
 ПІБ авторів (без зазначення наукового ступеня чи
звання/посади)
 e-mail кореспондентного автора (зазначати після
ПІП)
 Назва статті
 Назва установи
 Анотація українською мовою не менше 1800 знаків,
структурована за розділами
 Ключові слова українською мовою 6–12 слів
 Постановка проблеми та аналіз останніх
досліджень.
 Мета дослідження
 Матеріал і методи дослідження
 Результати дослідження
 Обговорення (за потреби)
 Висновки
 Відомості про дотримання біоетичних норм
 Подяки (за потреби)
 Відомості про конфлікт інтересів
 Список літератури (рекомендовано 70% за останні
10 років), оформлений відповідно до державного
стандарту України 8302:2015
 References оформлено за Гарвардським стандартом
бібліографічних посилань (Harvard)
 До кожного джерела у списку літератури та
референсу додається DOI або PubMed iD або
послання на файл статті
 Анотація англійською мовою обсягом не менше
1800 знаків, структурована за розділами
 Ключові слова англійською мовою 6–12 слів
 Окремим файлом метадані на кожного автора на
двох мовах – англійській та українській
 Графічний матеріал додатково – окремими файлами
(300 dpi)

Робочі мови конференції: українська, англійська.

ЗАЯВКА
на участь у роботі міжнародної науково-практичної
конференції «Інноваційні технології виробництва і
переробки продукції тваринництва»
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_____________________

Оперативна інформація щодо роботи конференції
розміщується на сайті: www.btsau.edu.ua

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

Кафедра технології виробництва молока і м'яса

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І
ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА

міжнародна науково-практична конференція,
присвячена 85-річчю заснування кафедри
технології молока і м’яса та 95-річчю від дня
народження видатного вченого-технолога,
заслуженого діяча науки і техніки України,
доктора сільськогосподарських наук,
професора Євгенія Івановича Адміна

20–21 листопада 2019 року
Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви
ознайомите з цією інформацією своїх колег,
зацікавлених в участі у нашій конференції.

Інформаційне повідомлення

Біла Церква
2019

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Білоцерківський національний аграрний університет
запрошує до участі у міжнародній науково-практичній
конференції «Інноваційні технології виробництва і
переробки продукції тваринництва», присвяченої

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;
Димань Т.М., д-р с.-г. наук, професор, проректор з
освітньої, виховної та міжнародної
діяльності;
Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук, професор, декан БТФ;
Луценко М.М., д-р с.-г. наук, професор, зав. каф. технології
виробництва молока та м’яса;
Бомко В.С., д-р с.-г. наук, професор, зав. каф. технології
кормів, кормових добавок і годівлі тварин;
Вовкогон А.Г., канд. с.-г. наук, доцент, зав. каф.
безпечності
та
якості
харчових
продуктів,
сировини і технологічних процесів;
Буштрук М.В., канд. с.-г. наук, доцент каф. генетики,
розведення та селекції тварин;
Борщ О.В., канд. с.-г. наук, доцент кафедри технології
виробництва молока та м’яса;
Ліскович В.А., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
технології виробництва молока та м’яса;
Косіор Л.Т., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
технології виробництва молока та м’яса;
Король А.П., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
технології виробництва молока та м’яса;
Пірова Л.В., канд. с.-г. наук, доцент кафедри
технології виробництва молока та м’яса;
Ластовська І.О., канд. с.-г. наук, асистент кафедри
технології виробництва молока і м’яса;
Борщ О.О., канд. с.-г. наук, асистент кафедри
технології
виробництва молока і м’яса;
Безпалий І.Ф., ст. викладач кафедри технології
виробництва молока і м’яса.

85-річчю заснування кафедри технології молока і
м’яса та 95-річчю від дня народження видатного
вченого-технолога, заслуженого діяча науки і
техніки України, доктора с.-г. наук, професора
Євгенія Івановича Адміна, яка відбудеться
20–21 листопада 2019 року.
Тематичні напрями:
 технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва;
 генетика, розведення та селекція тварин;
 новітні технології виробництва кормів і
годівлі тварин;
 продовольча та харчова безпека. Органічне
виробництво.
Для
включення
доповіді
до
програми
конференції та участі в ній необхідно до 10 жовтня
2019 р. на адресу оргкомітету чи електронну пошту
надіслати тему доповіді (заявку) або статтю та
квитанцію про оплату оргвнеску.
Статті будуть опубліковані у фаховому виданні
«Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва» – внесеному до інформаційноаналітичної бази РІНЦ.

ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
20 листопада
1300-1700 – заїзд учасників конференції
21 листопада
900-1000 - реєстрація учасників конференції
(хол БТФ);
1000-1230 - пленарне засідання (ауд. 100);
1230-1300 - перерва на обід;
1300-1500 - робота секцій ;
1500 - підсумки роботи конференції.
Закриття конференції.

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:
Пірова Людмила Вікторівна – 097–381-46-89
Ластовська Ірина Олександрівна – 096–506–06–33
e-mail: tehnologkaf@ukr.net

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
1. Заявка Оформити заявку про участь у

конференції та копію квитанції про оплату
участі не пізніше 10 жовтня 2019 р.
надіслати на е-mail:
tehnologkaf@ukr.net
irinalastovska85@gmail.com
Оплата за участь у конференції студентам,
аспірантам та працівникам БНАУ – 100
грн., учасникам з інших установ – 150 грн.
для відшкодування витрат, пов’язаних з
організацією конференції. Обов’язково
вказувати призначення платежу – участь
у конференції факультету БТФ.

2. Стаття Підготувати статтю, оформлену

відповідно до вказаних вище вимог на
паперовому та електронному носіях, подати
не пізніше 1 жовтня 2019 р. на е-mail:
pirova2015@gmail.com
відповідальному
секретарю – Піровій Людмилі Вікторівні,
тел. моб. (097) 381 46 89.
Публікація статей у фаховому виданні –
безкоштовна.

У одній доповіді допускається не більше
одного автора.

Переказ коштів на картку
№5168 7554 4385 8168 ПриватБанк
Отримувач Косіор Леся Тарасівна
Адреса: вул. Героїв Чорнобиля 5, кв. 44
м. Біла Церква, Київська обл., 09111

