
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 
Ключові слова українською мовою 6–12 слів 
Постановка проблеми та аналіз останніх 

досліджень. 
Мета дослідження 
Матеріал і методи дослідження 
Результати дослідження 
Обговорення 
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 російською мовою не менше 1800 знаків 
Ключові слова російською мовою 6–12 слів 
Анотація англійською мовою обсягом не менше 

1800 знаків 
Ключові слова англійською мовою 6–12 слів 
Окремим файлом метадані на кожного автора на 

трьох мовах – англійській, українській та російській 
Графічний матеріал додатково – окремими файлами 

(300 dpi) 
Приклади оформлення статей та  детальні вимоги 

можна переглянути на сайті університету за 
посиланням https://tvppt.btsau.edu.ua/uk/node/6 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

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

Адреса оргкомітету: 
Білоцерківський національний аграрний університет, 

корпус № 9, вул. Героїв Чорнобиля 3а,  
м. Біла Церква, Київська обл., Україна, 09111 

Телефони для довідок: 
Титарьова Олена Михайлівна – 097–911-69-14 
Бомко Віталій Семенович –      067–526–19–87 

e-mail: kafedra.godivli.bnau@gmail.com

Оргкомітет буде вдячний Вам, якщо Ви 
ознайомите з цією інформацією своїх колег, 
зацікавлених в участі у нашій конференції. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОЛОГО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра технології кормів, кормових добавок і 
годівлі тварин 

ПРОБЛЕМИ ВИРОБНИЦТВА ЕКОЛОГІЧНО 
ЧИСТОЇ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

міжнародна науково-практична конференція, 
присвячена 85-річчю створення кафедри 

технології кормів, кормових добавок і годівлі 
тварин Білоцерківського НАУ та 70-річному 

ювілею завідувача кафедри, доктора 
сільськогосподарських наук, професора  

Бомка Віталія Семеновича 

25 вересня 2020 року 
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ШАНОВНІ  КОЛЕГИ! 

Білоцерківський національний аграрний університет 
запрошує до участі у міжнародній науково-практичній 
конференції «Проблеми виробництва екологічно 
чистої продукції тваринництва», присвяченої 85-
річчю створення кафедри технології кормів, кормових 
добавок і годівлі тварин Білоцерківського НАУ та 70-
річному ювілею завідувача кафедри, доктора 
сільськогосподарських наук, професора Бомка Віталія 
Семеновича, яка відбудеться 25 вересня 2020 року. 

Тематичні напрями: 
 годівля тварин, технологія кормів та

кормовиробництво; 
 технології виробництва та переробки

продукції тваринництва; 
 генетика, розведення та селекція тварин;
 екологія та охорона навколишнього

середовища; 
 біотехнологія у тваринництві;
 біохімія у тваринництві.

Для включення доповіді до програми
конференції та участі в ній необхідно до 15 вересня 
2020р. на електронну пошту оргкомітету надіслати 
заявку та квитанцію про оплату оргвнеску. 

За бажанням автори можуть надсилати наукові 
статті, які безкоштовно будуть опубліковані у виданні 
«Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» – внесеному до інформаційно-
аналітичної бази РІНЦ та включеному до Переліку 
наукових фахових видань України категорії «Б». 

Організаційний внесок 
для відшкодування витрат, пов’язаних з організацією 

конференції: 
100грн – для співробітників, аспірантів та студентів 

       Білоцерківського НАУ; 
150 грн – для учасників з інших установ. 

Кошти надсилати на банківську картку 
4149499341424784 

на ім’я Кузьменко Оксана Анатоліївна 
Обов’язково вказувати призначення платежу – участь у 

конференції ПІП учасника 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
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; 

Мерзлов С.В., д-р с.-г. наук, професор, декан БТФ;  
Бомко В.С.,  д-р с.-г. наук, професор, зав. кафедри 

технології кормів, кормових добавок і 
годівлі тварин; 

Луценко М.М., д-р с.-г. наук, професор, зав. кафедри 
технології виробництва молока та м’яса; 

Каркач П.М., канд. біол. наук, доцент, зав. кафедри 
технології виробництва продукції 
птахівництва та свинарства; 

Малина В.В., канд. вет. наук, доцент, зав. кафедри 
гігієни тварин та основ санітарії; 

Калініна Г.П., канд. тех. наук, доцент, зав. кафедри 
харчових технологій і технологій 
переробки продукції тваринництва; 

Вовкогон А.Г., канд. с.-г. наук, доцент, зав. кафедри 
безпечності та якості харчових 
продуктів, сировини і технологічних 
процесів; 

Буштрук М.В. канд. с.-г. наук, доцент кафедри генетики, 
розведення та селекції тварин; 

Цехмістренко С.І., д-р с.-г. наук, професор, зав. 
кафедри хімії; 

Бабенко С.П., канд. с.-г. наук, доцент кафедри технології 
кормів, кормових добавок і годівлі 
тварин; 

Дяченко Л.С., д-р с.-г. наук, професор каф. технології 
кормів, кормових добавок і годівлі 
тварин; 

Кузьменко О.А., канд. с.-г. наук, доцент кафедри 
технології кормів, кормових добавок і 
годівлі тварин; 

Сломчинський М.М., канд. с.-г. наук, доцент кафедри 
технології кормів, кормових добавок і 
годівлі тварин; 

Титарьова О.М., канд. с.-г. наук, доцент кафедри 
технології кормів, кормових добавок і 
годівлі тварин; 

Чернявський О.О., канд. с.-г. наук, доцент кафедри 
технології кормів, кормових добавок і 
годівлі тварин; 

Пірова Л.В., канд. с.-г. наук, доцент кафедри 
технології кормів, кормових добавок і 
годівлі тварин; 

ЗАЯВКА 
на участь у роботі міжнародної науково-

практичної конференції «Проблеми 
виробництва екологічно чистої 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_______________


