
 

Рада молодих вчених 
Міністерства освіти і науки 

України 

 Global Consortium of 
Higher Education and 

Research for 
Agriculture 

Національний 
університет 
біоресурсів і 

природокористування 
України 

Спілка молодих 
вчених 

НУБіП України 

Рада аспірантів 
НУБіП України 

Студентська 
організація 

НУБіП України 

 

 

 

ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ НАУК ПРО ЖИТТЯ ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 
 

25–27 квітня 2018 рік 
 

м. Київ 
 

 
 

Другий інформаційний лист 



Вельмишановні колеги! 
 

Повідомляємо Вас, що 25–27 квітня 2018 року відбудеться ІV Міжнародна науково-практична 
конференція молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя та природокористування». 

 
До участі у конференції запрошуються: 

представники наукової спільноти (викладачі, наукові співробітники, докторанти, аспіранти, студенти вищих 
навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації за всіма типами програм підготовки (молодший бакалавр, 

бакалавр, спеціаліст, магістр), представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських 
організацій, підприємств та установ. 

 

Тематичні напрями роботи конференції 
1. Актуальні проблеми технологій, стандартизації та управління якістю продукції АПК. 
2. Стан і перспективи розвитку сучасної ветеринарної медицини. 
3. Конкурентоспроможна аграрна економіка України: інтелектуальна та ресурсно-інформаційна підтримка. 
4. Лісовий комплекс та садово-паркове господарство: актуальні проблеми в умовах сучасних викликів. 
5. Гуманітарні науки. 
6. Енергоефективність в агропромисловій та природоохоронній сферах. 
7. Автоматизація біотехнологічних процесів. 
8. Рослинництво, екологія і біотехнології у сільському господарстві. 
9. Сучасні проблеми земельних та правових відносин в умовах євроінтеграції влади в Україні. 
10. Розвиток менеджменту та маркетингу в аграрному секторі економіки України. 
11. Конструювання і агротроніка. 
 

Важлива інформація ! 

Місце проведення Форма участі Робочі мови 
Організаційний 

внесок 
Витрати на проїзд, 

проживання, харчування 
Дедлайн прийняття 

заявок на участь 

НУБіП України, 
03041, Україна, м. Київ, 

вул. Героїв Оборони, 15 
очна, заочна 

українська, 
англійська 

Заочна участь  
Очна участь  

за рахунок відряджуючої 
сторони 28.03.2018 р. 



 
 

 

Програма конференції 
 

25 квітня 

10:00 – 12:00 Реєстрація учасників конференції 

12:00 – 13:00 Перерва на обід 

13:00 – 15:00 Екскурсії структурними підрозділами 

26 квітня 

10:00 – 12:00 Пленарне засідання конференції 

12:00 – 13:00 Перерва на обід 

13:00 – 15:00 Робота секцій за напрямами  

15:00 – 15:15 Перерва на каву 

15:15 – 17:00 Робота секцій за напрямами 

27 квітня  

10:00 – 13:00  Робота секцій за напрямами 

13:00 – 14:30 Культурно-екскурсійна програма 

14:30 – 15:00 Підведення підсумків конференції 

15:00 – 17:30 Зустріч Асоціації молодих вчених міста Києва 

«Лідерство в освіті і науці» 

17:30 Від’їзд учасників 

 

Умови участі у конференції 
Для участі у конференції необхідно до 28.03.2018 р. зареєструватися  на 

сайті розмістити тези доповідей та надіслати копію квитанції про сплату 

оргвнеску. 

 

 

 

 

З будь-якими питаннями звертайтеся 
у розділі «Реєстрація на участь у конференції» сайту 

http://liderschool.at.ua/ 

або електронним листом за адресою  

e-mail: galat_mv@nubip.edu.ua 

 

Правила подання матеріалів для участі в конференції 
Матеріали тез можна розмістити у розділі «Тези на конференцію "Актуальні 
проблеми наук про життя і природокористування"» сайту http://liderschool.at.ua/ 
попередньо обравши назву секції серед запропонованих. 

Вимоги до оформлення тез 
Обсяг – 1,2 або 3 повні ст.; формат – А4; усі поля 2 см; шрифт – Times New Roman; 

кегль – 14; міжрядковий інтервал – 1,0; абзац – 1,5 см. Студенти, аспіранти та 
докторанти в одноосібних тезах повинні вказати наукового керівника. 

Зразок оформлення тез 
розміщено за адресою: https://drive.google.com/file/d/1JKm2I_V05uNyycqlOFl-

bb73M8Jh1rmD/view 

у розділі «Тези на конференцію "Актуальні проблеми наук про життя і 

природокористування"» сайту http://liderschool.at.ua/ 
 

Вартість участі у конференції:  

• заочна участь (електронна версія збірника тез – 50 грн.) 

• очна участь (електронна версія збірника тез +сертифікат – 75 
грн.; електронна версія збірника тез +друкована версія 

збірника тез+сертифікат – 150 грн.) 
Електронний збірник тез можна буде отримати 23.04.2018 р. 

 
Реквізити 

 (УТОЧНЮЄТЬСЯ). 
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