
Шановні колеги! 

Деканат агробіологічного факультету НУБіП України запрошує Вас взяти 

участь 20-21 березня 2018 р. у роботі 71-ї Всеукраїнської наукової студентської 

конференції «МОЛОДІ НАУКОВЦІ-АГРОБІОЛОГИ – ЮВІЛЕЮ 

УНІВЕРСИТЕТУ», присвяченій 120-річчю НУБіП України. 

Мета конференції: обмін науково-практичною інформацією та узагальнення 

результатів наукових досліджень студентів з розробки інноваційних технологій 

виробництва якісної, екологічно безпечної, конкурентоспроможної продукції. 

Адреса оргкомітету: 03041, м. Київ, Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, вул. Героїв Оборони, 13, 4-й навчальний корпус, к. 

39, деканат агробіологічного факультету. 

Тези доповідей будуть надруковані у матеріалах конференції. 

Мова конференції: українська. 

Під час проведення конференції працюватимуть секції: 

Секція «Агрономія» 

Керівник: доц. Жемойда В. Л. Контактна особа – Олександр Сергійович 

Email: breedingdepartment@gmail.com 

Тел.: (044) 527-83-26, (096) 335-75-31 
Секретар: доц. Макарчук О. С. 

 студ. Шпакович І. В. 

Секція «Селекція і генетика» 

Керівник: проф. Ковалишина Г. М. Контактна особа – Юлія Михайлівна  

Email: Y-Dmytrenko@it.nubip.edu.ua  

Тел.: (098) 78-30-971, (066) 591-66-63 
Секретар: асист. Дмитренко Ю. М. 

 маг. Спряжка Р. О. 

Секція «Садівництво та виноградарство» 

Керівник: проф. Кондратенко Т. Є. Контактна особа – Юрій Юрійович 

Email: yurandrusyk@gmail.com  

Тел.: (044) 527-85-59, (097) 886-31-46 
Секретар: доц. Андрусик Ю. Ю. 

 маг. Косякевич І. М. 

Секція «Агрохімія і ґрунтознавство» 

Керівник: доц. Кучер Л. І. Контактна особа – Лариса Іванівна:  

Email: lorakucher@ukr.net  

Тел.: (044) 527-86-31, (066) 78-79-260 
Секретар: доц. Носенко В. Г. 

 маг. Булейко О. О. 

Секція «Хімія» 

Керівник: доц. Солод Н. В. Контакти секретаря:  

Email: kraolya@i.ua  

Тел.: (044) 527-80-96, (067) 446-07-63 
Секретар: ст. викл. Кравченко О. О 

 студ. Чоботар В. В. 

Для участі в роботі конференції до 16 лютого 2018 р. необхідно надіслати до 

секретарів секцій заповнену анкету-заявку (додаток 1) та до 02 березня 2018 р. тези 

доповіді. Назва повідомлення та файлу – прізвище та ім’я доповідача (наприклад, 

тези – ivanov_ivan_tezy, заявка – ivanov_ivan_zayavka). 

 

Телефони для довідок: (044) 527-83-26, (098) 78-30-971, (066) 591-66-63 

Email: breedingdepartment@gmail.com 
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Додаток 1 

АНКЕТА-ЗАЯВКА 

на участь у 71-й Всеукраїнській науковій студентській конференції 

Назва секції  

П.І.П. автора (ів) Прізвище, ініціали 

ОС  Бакалавр/Магістр (обрати потрібне) 

Назва доповіді  

Науковий керівник (П.І.Б)  

Посада  

Науковий ступінь, вчене звання  

Тел  

Е-mail  
 

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 повну сторінку формату А-4, шрифт Times 

New Roman, кегль − 14 pt, інтервал − 1,0, поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см, 

відступ абзацу – 1 см, без таблиць та ілюстрацій. 

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 закладу вищої освіти – курсивом.  

На один відступ нижче – викладення тез доповіді. 

Тези повинні бути інформативними та давати повне уявлення про характер 

отриманих результатів, наукову новизну та актуальність. 

Відповідальність за зміст та оформлення тез несуть одночасно автор і 

науковий керівник. 
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези доповіді, які не 

відповідають вказаним вимогам, тематиці конференції та подані пізніше вказаних 

термінів.  

 

Зразок оформлення тез: 

 

УДК: 631.527.5:633.15 

СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ 

МАРТИНЮК Д. М., магістр 2 року навчання 

Науковий керівник: ЖЕМОЙДА В. Л., кандидат с.-г. наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

Кукурудза — одна з найбільш продуктивних... 
 


