
 

Вимоги  до оформлення матеріалів 

конференції 
1. Матеріали подаються в електронному 

форматі, набрані в текстовому редакторі MS 

WORD 2003 і вище. 

2. Обсяг тез повинен становити 1 або 2 повні 

сторінки формату А-4, шрифт Times New 

Roman, кегль − 14 pt, інтервал − 1,0, поля: 

верхнє, праве, ліве – 2 см, нижнє – 2,5 см, 

відступ абзацу – 1 см. 

3. Таблиці та ілюстрації повинні бути набрані у 

текстовому редакторі MS WORD 2003 і вище. 

Розмір шрифту для набору інформації у 

таблицях має бути не менше 12 pt. 

4. Структура оформлення тез: 

У верхньому рядку зліва зазначається УДК, 

кегль − 14 pt. 

Назва доповіді – кегль − 14 pt, жирний, 

інтервал – 1,0, розміщення по центру, усі літери 

ВЕЛИКІ. 

Прізвище та ініціали студента-автора(ів) 

жирним шрифтом, виключка по центру, усі 

літери ВЕЛИКІ. У цьому ж рядку вказуються 

студент чи магістр якого курсу – курсивом. 

Науковий керівник:  прізвище та ініціали 

жирним шрифтом, усі літери ВЕЛИКІ. У цьому 

ж рядку вказуються науковий ступінь, вчене 

звання – курсивом. 

Назва навчального закладу – курсивом.  

На один відступ нижче – викладення тез 

доповіді. 

 

Оргкомітет залишає за собою право 

відхиляти тези доповіді, які не відповідають 

вказаним вимогам і тематиці конференції, 

редагувати та скорочувати представлені 

матеріали.  

ЗАЯВКА 

на участь у 69-й всеукраїнській науковій 

студентській конференції  

«Роль науки у формуванні фахівця АПК» 

П.І.Б. доповідача……………………………….. 
Назва доповіді…………………………………... 

Науковий керівник (П.І.Б)….………………….. 

Науковий ступінь, вчене звання……...……….. 

Вуз…………………………………...................... 

Тел……………………………………………...... 

Е-mail……………………………………………. 

 

Вкажіть форму участі у конференції: 

o публікація без доповіді; 

o доповідь на пленарному чи секційному 

(вказати секцію) засіданні  без публікації; 

o доповідь на пленарному чи секційному 

(вказати секцію) засіданні  з публікацією. 

 

Для проживання під час конференції 

необхідно забронювати місце у: 
o гуртожитку; 

o готелі. 

  з 02.03.2016р. до 03.03.2016 р. 
 

Заявки і тези доповідей надсилати за 

електронною адресою: 

kafedra-ovochivnistva@ukr.net 

Прийом заявок – до 23.02.2016. 

Прийом тез доповідей – до 24.02.2016.  
 

Видання тез доповідей планується до початку  

конференції. 
 

Телефони для довідок: 
(044) 527-81-69 
(096) 994-61-11 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Агробіологічний факультет 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

на 69-у всеукраїнську наукову 

студентську конференцію  

«Роль науки у формуванні фахівця 

АПК» 

 

 
 
 

2-3 березня 2016 р. 

 

 

 

 
 

 

 

http://mbox2.i.ua/compose/1272287059/?cto=yrG0yIWzrGW9sYqgp5%2BQiczF0Kidm46JtV%2B2pNE%3D


Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у 69-й 

всеукраїнській науковій студентській 

конференції «Роль науки у формуванні 

фахівця АПК». 

 

Мета проведення конференції: обмін 

науково-практичною інформацією та 

узагальнення результатів наукових досліджень 

студентів з розробки інноваційних технологій 

виробництва   якісної,   екологічно   безпечної, 

конкурентоспроможної продукції. 

Оргкомітет конференції 
Кваша С.М. – проректор з навчальної і 

виховної роботи, голова оргкомітету; 

Забалуєв В.О. – декан агробіологічного 

факультету, співголова оргкомітету; 

Ковалишина Г.М. – директор НДІ 

рослинництва, ґрунтознавства, біотехнологій 

та сталого природокористування, співголова 

оргкомітету; 

Бобось І.М. – в.о. завідувача кафедри 

овочівництва; відповідальний секретар 

оргкомітету; 

Завгородній В.М. – заступник декана 

агробіологічного факультету; 

Іванюк М.Ф. – заступник декана 

агробіологічного факультету;  

Антрапцева Н.М. – завідувач кафедри 

загальної хімії; 

Балаєв А.Д. – завідувач кафедри 

ґрунтознавства та охорони ґрунтів ім. проф. 

М.К. Шикули;  

Бикін А.В. – завідувач кафедри агрохімії та 

якості продукції рослинництва                        

ім. О.І. Душечкіна;  

Демидась Г.І. завідувач кафедри 

кормовиробництва, меліорації і метеорології; 

Каленська С.М. – завідувач кафедри 

рослинництва; 

Копілевич В.А. – завідувач кафедри 

аналітичної і біонеорганічної хімії та якості 

води; 

Нестерова Л.О. – завідувач кафедри 

органічної, фізичної і колоїдної хімії та хімії 

пестицидів; 

Подпрятов Г.І. – завідувач кафедри 

технології зберігання, переробки та 

стандартизації продукції рослинництва          

ім. проф. Б.В. Лесика; 

Приліпка О.В. – завідувач кафедри закритого 

ґрунту; 

Танчик С.П. – завідувач кафедри 

землеробства та гербології; 

Жемойда В.Л. – в.о. завідувача кафедри 

генетики, селекції і насінництва ім. проф. 

М.О. Зеленського; 

Мазур Б.М. – в.о. завідувача кафедри 

садівництва ім. проф. В.Л. Симиренка; 

Ковбасюк П.У. – доцент кафедри 

кормовиробництва, меліорації і метеорології; 

Кочкодан О.Д. – доцент кафедри загальної 

хімії; 

Кучер Л.І. – доцент кафедри ґрунтознавства 

та охорони ґрунтів ім. проф. М.К. Шикули; 

Макарчук О.С. – доцент кафедри генетики, 

селекції і насінництва ім. проф.                    

М.О. Зеленського; 

Солод Н. В. – доцент кафедри загальної хімії;  

Федосій І. О. – доцент кафедри овочівництва; 

Свистунова І.В. – ст. викладач кафедри 

кормовиробництва, меліорації і метеорології; 

Матвієнко А.І. – асистент кафедри 

овочівництва; 

Савчук Ю.М. – аспірант кафедри генетики, 

селекції і насінництва ім. проф.                    

М.О. Зеленського; 

Кусік Я.В. – голова студентської організації 

агробіологічного факультету. 

 

Секції конференції 
 Агрономія 
 Плодоовочівництво і виноградарство 

 Агрохімія і ґрунтознавство 

 Селекція і генетика 

 Хімія  

 

Вартість публікації тез 

Становить 35 грн./стор. 

 

Учасникам конференції потрібно мати 
при собі студентський квиток. Заїзд та 
реєстрація учасників буде проводитися 2 

березня 2016 р. з 9
00 

год. у навчальному 
корпусі №4 Національного університету 
біоресурсів і природокористування України 
каб. 39. 

Транспортне                                сполучення 

Проїхати до Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

(м. Київ, вул. Героїв Оборони, 13) можна: 

 від станції метро «Либідська» або 

«Теремки» маршрутним таксі № 212 до 

зупинки «10-й навчальний корпус»; 

 від станції метро «Виставковий центр» 

маршрутним таксі №1 до зупинки «10-й 

навчальний корпус». 
 
 

Адреса оргкомітету 

03041, м. Київ, Національний універ-

ситет біоресурсів і природокористування 

України, вул. Героїв Оборони, 13, 4-й 

навчальний корпус, к. 39, деканат 

агробіологічного факультету. 


