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Оперативна інформація щодо
конференції розміщується на сайті:
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5. Курс _________________________________
6. Науковий керівник (ПІБ, науковій ступінь) _
7. Організація (повна назва) _______________
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Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви
ознайомите з цією інформацією своїх колег,
зацікавлених в участі у нашій конференції.

27-28 вересня 2018 року

ЗАПРОШЕННЯ

13. Дата _____________ Підпис ____________

Біла Церква
2018

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Білоцерківський національний аграрний університет
27-28 вересня 2018 року проводить міжнародну
науково-практичну конференцію

«Аграрна освіта та наука:
досягнення, роль, фактори росту»
за такими напрямами:
«Стратегічні пріоритети розвитку аграрної
освіти та науки в інноваційному розвитку
агросфери»
«Сучасний розвиток ветеринарної медицини та
технологій тваринництва»
«Інноваційні технології в агрономії, агрохімії та
екології»
«Землеустрій та кадастри у сучасних умовах:
проблеми та вирішення»
«Інноваційні технології в харчових
технологіях»
«Драйвери економічного зростання аграрного
сектору економіки»
«Вища аграрна освіта та розвиток людини
(формування екологічної культури, соціального
капіталу тощо)»
«Пріоритетні напрями інтеграції освіти, науки
та виробництва»
«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
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Димань Т.М., д-р. с.-г. наук, проректор з
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Іщенко Т.Д., канд. пед. наук, в.о. директора
ДУ "НМЦ "Агроосвіта".
Сандига І.В., начальник відділу розвитку
науки у вищих навчальних закладах МОН
України.
Ковальова О.В., Заступник Міністра аграрної
політики та продовольства України.
Гадзало Я.М., президент Національної
академії аграрних наук України, доктор
сільськогосподарських наук, академік НААН
Лупенко Ю.О., академік НААН, директор
ННЦ «Інституту аграрної економіки» НААН
Петер Белік, ректор Словацького аграрного
університету (м. Нітра, Словаччина).
Fieldsend Andrew, Research Institute of
Agricultural Economics (Hungary).
Pawel Chmielinski, coordinator of the European
Rular Development Networ, Institute for
Agricultural and Food Economics – National
Research Institute (Poland)
Хахула В.С., доцент, декан агробіотехнологічного
факультету;
Мерзлов С.В., професор, декан біолого-технологічного
факультету;
Головаха В.І., 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.
Судика Н.В., начальник редакційно-видавничого
відділу

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
Тези можна подавати українською, російською англійською
мовою. 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»

