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72  Всеукраїнська науково-
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конференція 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
 

НДІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА 

ФАКУЛЬТЕТ ТВАРИННИЦТВА ТА ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ 

ФАКУЛЬТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ АПК 

РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 



Шановні колеги! 
Запрошуємо студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації за всіма типами програм підготовки (молодший бакалавр, 

бакалавр, спеціаліст, магістр) денної та заочної форм навчання 

прийняти участь у  

72ій  Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції 
«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ТВАРИННИЦТВІ ТА РИБНИЦТВІ: 

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ – ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКЦІЇ – 
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ» 

присвяченій 120-річчю заснування НУБіП України 
 

яка відбудеться 3-4 квітня 2018 року на базі факультету 
тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України 

Участь у конференції безкоштовна! 

Місце проведення: вул. Генерала Родимцева, 19, навчальний корпус №1, 79 аудиторія 
м. Київ, 03041, Україна 

Форми участі: очна, заочна                            Робочі мови: українська, російська, англійська 

Всі учасники конференції безкоштовно отримають програму та електронний 

збірник тез доповідей конференції. 

Найкращі виступи будуть відзначені дипломами І, ІІ та ІІІ ступенів. 

Умови участі у конференції: до 23.03.2018 року надіслати заявку учасника конференції та 
тези доповідей на e-mail leonora.adamchuk@gmail.com 
 
Наукові напрями роботи конференції: 
1. Довкілля та екологічні проблеми 
2. Аквакультура 
3. Гідробіологія та іхтіологія 
4. Генетика, розведення та біотехнологія 

тварин 
5. Годівля тварин та технологія кормів 

6. Технології виробництва продукції 
тваринництва 

7. Інноваційні технології переробки 
продовольчої сировини, якості і безпеки 
продукції АПК 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова комітету – В. В. Отченашко, д. с.-г. н., проф., начальник НДЧ НУБіП України; співголови – 

В. М. Кондратюк, к. с.-г. н., доц., декан ф-ту ТВБ; Л. В. Баль-Прилипко, д. т. н., проф., декан ф-ту 

ХТтаУЯП АПК, П. І. Чумаченко, к. с.-г. н., доц., директор НДІ ТЯПТ; відповідальний секретар – 

Л. О. Адамчук, к. с.-г. н., доц., голова Ради мол. вчен. ф-ту ТВБ. 

Члени комітету – Р. В. Кононенко, к. вет. н., доц., заступник декана з навч. роботи ф-ту ТВБ; 
Н. М. Слободянюк, к. т. н., доц., заступник декана ф-ту ХТтаУЯП АПК; І. А. Веретинська, 

асистент, голова Ради мол. вчен. ф-ту ХТтаУЯП АПК. О. В. Бородіна, голова ради аспір. ф-ту ТВБ; 

М. А. Матвєєв, студент ОС «Магістр» 2 р.н., ф-ту ТВБ. 

До зустрічі у Києві!  

mailto:leonora.adamchuk@gmail.com


Форма заявки на участь у конференції 
ПІБ студента (студентів)  

Місце навчання (курс, факультет, навчальний 

заклад) 

 

Контакти (моб. тел., e-mail)  

ПІБ наукового керівника (керівників)  

Науковий ступінь, вчене звання, посада  

Місце роботи (структурний підрозділ, організація)  

Контакти (моб. тел., e-mail)  

Форма участі (очна, заочна)  

Назва доповіді  

Дата заповнення заявки  

Анотація (11 Times New Roman), (приклад оформлення анотації): 
ВИРОБНИЦТВО МОЛОКА В УКРАЇНІ. – Л. В. Писемний; науковий керівник: В. К. Зайченко, 
д. с.-г. н., проф.; Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ, 
Україна; e-mail: zaichenko@gmail.com 

 
Правила оформлення тез доповідей 

Всі поля сторінки – 2,0; шрифт – 12 Times New Roman; абзацний відступ – 1; міжрядковий 
інтервал – 1; обсяг – 1–2 сторінки. 
Структура тез доповідей оглядово-аналітичного та методичного змісту: актуальність, 
постановка проблеми, аналіз літературних джерел або аналіз методик дослідження з теми, 
висновки і пропозиції, література. 
Структура тез доповідей за результатами проведених досліджень: вступ (аналіз останніх 
досліджень з теми, постановка проблеми, актуальність), мета дослідження, матеріали і методи 
дослідження, результати дослідження, висновки і пропозиції, література  
Літературу оформляти за міжнародним стандартом  APA  або  ГОСТ 7.1:2006 

Зразок оформлення тез 
 

УДК 636.2.034:636.2.083 

МОЛОЧНІСТЬ КОРІВ УКРАЇНСЬКОЇ М’ЯСНОЇ ПОРОДИ 
В. В. ГОНЧАРЕНКО, студент 

Науковий керівник – Т. А. АНТОНЮК, к. с.-г. н., доц. 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Молочність м’ясних корів є головним фактором, який зумовлює ріст та розвиток 

телят на підсосі і економічну ефективність м’ясного скотарства в Україні….текст 

 

 

Тези і заявка оформлені не за вимогами та після 23.03.2018 прийматися не будуть!!! 
 
Звертайтеся для отримання додаткової інформації:  
Відповідальний секретар конференції 
Леонора Адамчук 

тел.: +38(097) 690-65-88 
          +38(050) 629-45-51 
e-mail: leonora.adamchuk@gmail.com 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ!  

mailto:leonora.adamchuk@gmail.com

