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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

ДУ «НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ВИЩОЇ ТА ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ» 
 

 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

 

Міжнародної науково-практичної конференції  
 

«АГРАРНА ОСВІТА ТА НАУКА:  

ДОСЯГНЕННЯ, РОЛЬ, ФАКТОРИ РОСТУ»  
яка відбудеться  

20 жовтня 2022 року 

в Білоцерківському національному аграрному університеті 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування: освіта – наука – виробництво 

e-mail: tezy.ecolog@btsau.edu.ua 
 

 Інноваційні технології в агрономії, землеустрої, електроенергетиці,  

лісовому та садово-парковому господарстві  
e-mail: tezy.agronom@btsau.edu.ua  
 

 Інноваційні психолого-педагогічні, лінгвістичні та правові засади аграрної 

науки в умовах міжкультурної аграрної комунікації  
e-mail : tezy.urist@btsau.edu.ua  
 

 Сучасний розвиток ветеринарної медицини  

e-mail: tezy.vet@btsau.edu.ua  
 

 Сучасний розвиток технологій тваринництва. Інноваційні підходи у 

харчових технологіях   

e-mail: tezy.bioteh@btsau.edu.ua  
 

 Стратегічні пріоритети розвитку економіки, фінансів, обліку, 

підприємництва та торгівлі, менеджменту, публічного управління в Україні та 

світі 

e-mail: tezy.econ@btsau.edu.ua  
 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська.  
 

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ передбачає роботу секційних засідань в онлайн режимі. 
 

За матеріалами конференції буде видано ЕЛЕКТРОННИЙ ЗБІРНИК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ, 
розміщений на web-сторінці університету у розділі «Електронні видання конференцій». 
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УМОВИ УЧАСТІ:  Вам необхідно до 13 жовтня 2022 року надіслати на вказану електронну адресу 

тези доповіді, файл з тезами у форматі DOC (97-2010), у назві вказати прізвище та ініціали автора, 
наприклад: ШевченкоАА_тези. 

 
УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ – БЕЗКОШТОВНА 

 

Оперативна інформація щодо роботи конференції розміщується на сайті: 

https://conferences.btsau.edu.ua/ 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 

У тезах висвітлюються нові, попередньо не опубліковані, наукові результати.  

Автор гарантує особисто та несе відповідальність, що дана робота раніше не подавалась 

до друку в інші видання та не містить плагіату. 
 

 Тези подають українською, англійською мовами. 

 Обсяг тез – 2-3 сторінки набраних у редакторі  Microsoft Word  *.doc або *.rtf. ; формат 

А4, орієнтація – книжкова, абзацний відступ – 1,25 см 

  Шрифт – Times New Roman, основний текст – кегель  14, (анотація, ключові слова, 

таблиці – кегель 12); міжрядковий інтервал – 1,0; усі поля сторінки – 20 мм. Сторінки не 

нумеруються. 
 

Структура тез: 
 

Індекс УДК   

Прізвище та ініціали автора, науковий ступінь  

Назва організації, де  працює автор  

Назва тез  

 

Анотація українською мовою (слово Анотація – не пишуть) – не більше 3-х рядків.  

Ключові слова (Keywords): 5–6 словосполучень.  

 

Основний текст. 
У тексті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером, 

виділеним двома квадратними дужками, згідно з переліком джерел у списку літератури, [5,с.56]. 
Формули, рисунки, таблиці  розміщують після першого згадування і нумерують, якщо їх в 

тексті декілька, якщо одна, то не нумерують. 

- Формули: застосовують  редактори формул Microsoft Word, Microsoft Equation. Вирівнюють по 
центру. 

- Рисунки:  подають у форматі jpeg, вирівнюють підпис по центру (Рис. 1. Схема …)  

- Таблиці:  Таблиця 1 – Назва таблиці ..... напівжирним шрифтом, вирівнюючи по центру.  
 

Список літератури –  за вимогами ДСТУ 8302:2015. 

В кінці тез вказати: назву секції, ПІП авторів повністю, електронну адресу автора (e-

mail).  
 

Тези друкуються в авторській редакції. 

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти публікації,  

які не відповідають вимогам до оформлення, містять плагіат. 

 
 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 

АДРЕСА: Білоцерківський національний аграрний університет, пл. Соборна, 8/1, 

м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09117. 
ВІДПОВІДАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР: начальник редакційно-видавничого відділу 

Олена Геннадіївна Олешко, e-mail: dep.redaktor@btsau.edu.ua, тел. (067) 586-58-33. 
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