
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у  
 Міжнародній науково-практичній конференції  

присвяченій видатним вченим  
Васильківському С.П. і Молоцькому М.Я. – засновникам наукової школи з селекції і 

насінництва пшениці і картоплі та 100-річчю з часу заснування 
Агробіотехнологічного (Агрономічного) факультету 

 
«Аграрна освіта та наука: досягнення та перспективи розвитку» 

 
яка відбудеться 26-27 березня 2020 року 

у Білоцерківському національному 
аграрному університеті 

 
 

Проблематика конференції: 
 

 Сучасні досягнення у селекції і насінництві сільськогосподарських рослин 
 

 Інноваційні розробки у технологіях вирощування сільськогосподарських культур 
 

 Енергозберігаючі технології у землеробстві 
 

 Новітні технології у захисті рослин  
 
Для участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, виробничники аграрної 
галузі. 

 
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська 
Форми роботи конференції: пленарні та секційні доповіді, презентації, постери. 
Форми участі у конференції: очна (виступ із доповіддю, публікація тез) 

та заочна (публікація тез). 
 
За матеріалами конференції буде видано електронний збірник тез 

доповідей. Публікація тез доповідей безкоштовна.  
 

Матеріали для участі у конференції приймаються до  
25 березня поточного року! 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Тези можна подавати українською, російською та англійською мовами. Тези мають 
бути набрані у текстовому редакторі MS WORD, формат – А4, розмір усіх полів – 20 мм. 
Обсяг тез – 2-4 сторінки, які не нумерувати. 

Шапка тез: індекс УДК, ініціали та прізвища авторів, назва організації – набираються з 
нового рядка шрифтом Times 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  розміром 14 пт з напівжирним виділенням і вирівнюється по центру. 

Анотація українською мовою (400 знаків) розміщується на 10 мм нижче назви тез, 
набирається з абзацного відступу 10 мм шрифтом Time New Roman розміром 12 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 Times 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 є ілюстрації, необхідно розташувати їх по тексту, вирівнюючи підписи 
(Рис. 1. Схема ...) по ширині з абзацного відступу 10 мм. Ілюстрації мають бути чіткими та 
контрастними. 

Таблиці розташовувати по тексту, їх ширина має бути на 10 мм менша ширини рядка. 
Над таблицею поставити її порядковий номер (Таблиця 1), вирівнюючи по правому краю, 
під яким розмістити назву таблиці, вирівняної по центру. 

Бібліографія подається загальним списком у кінці тез згідно з вимогами ДСТУ 2015 
через 10 мм від останнього рядка. 

 
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.  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти публікації, які не відповідають вимогам 
до оформлення. 

 
Для реєстрації необхідно заповнити електронну форму заявки, до якої 

прикріплюються матеріали тез у форматі MS WORD, за посиланням 
https://conferences.btsau.edu.ua/node/22 

 
На вказану Вами електронну адресу буде надіслано підтвердження Вашої успішної 

реєстрації. У випадку, якщо Ви не отримали такого підтвердження протягом 3-х днів, 
зверніться, будь ласка, задля уточнення інформації щодо Вашої реєстрації на конференції 
за ел. адресою: sel_konf_2020@ukr.net 

 

 


