
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

КАФЕДРА ЗЕМЛЕРОБСТВА АГРОХІМІЇ ТА ГРУНТОЗНАВСТВА БНАУ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас до участі в роботі 

Всеукраїнської  науково-практичної конференції  
 

Ресурсозберігаючі технології вирощування  
культурних рослин 

 

Конференція присвячується 100-річчю від часу заснування 

агробіотехнологічного (агрономічного) факультету Білоцерківського НАУ 
 

23 квітня 2021 року, Біла Церква 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Секція «Землеробство і рослинництво»: 
1. Механічний обробіток ґрунту, сівозміни. 

2. Захист рослин, технології вирощування культур. 

3. Захист грунтів від водної і вітрової ерозії. 

 

Секція «Кормовиробництво, овочівництво, плодівництво, садівництво»: 

1. Технології вирощування культур, заготівлі і виробництва кормів, 

зберігання плодоовочевої продукції. 

2. Зменшення інтенсивності антропогенного навантаження на грунт. 

3. Захист культур від шкодочинних організмів. 

 
До участі у конференції запрошуються науковці, науково-педагогічні працівники, 

виробничники в сільськогосподарській галузі 
 

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ передбачає роботу секційних засідань у онлайн форматі. 

Доступ учасників до роботи в секціях буде здійснюватися через використання програми ZOOM 

(посилання, ідентифікатори та коди доступу надсилаються на електронні пошти учасників). 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська.  

 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ: За матеріалами конференції буде видано електронний збірник 

тез доповідей, який буде розміщено на сайті університету у розділі «Електронні видання 

конференцій». 



УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:  Вам необхідно до 12 квітня 2021 року заповнити 

електронну форму учасника конференції (співавтори подають одну спільну форму) за посиланням 

https://conferences.btsau.edu.ua/node/33, до якої прикріплюються матеріали тез у форматі MS 

WORD. У назві тез вказати прізвище та ініціали автора, наприклад: ШевченкоАА_тези. 

 

Участь у конференції – безкоштовна. 
 

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 . 
 

Стуктура 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): з абзацу, 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, 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. 
 

 

З питань конференції звертатися до оргкомітету: 
e-mail: (zemlerobstvo_@ukr.net) 

Контактні телефони: відповідальний секретар 097-826-6618 Панченко Інна Анатоліївна 

Адреса: Білоцерківський національний аграрний університет, пл. Соборна, 8/1, м. Біла 

Церква, Київська обл., Україна, 09117. 


