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Оперативна інформація щодо роботи  

конференції розміщена на сайті: 
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Адреса оргкомітету 

09117, пл. Соборна 8/1, м. Біла Церква, 
Київська обл., Україна 

 
Матеріали для участі  

у конференції приймаються  

до 1 квітня поточного року! 
 
 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ  
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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ! 
 

Запрошуємо до участі у роботі щорічної 

Міжнародної науково-практичної 

конференції студентів,  

яка відбудеться  

15 квітня 2020 року  

у Білоцерківському національному 

аграрному університеті 

 
Напрями роботи конференції: 

 

Інноваційні технології  
в агрономії, землеустрої, лісовому  
та садово-парковому господарстві 

e-mail: tezy_agronom@ukr.net 
 

Актуальні питання розвитку  
аграрного та земельного права:  

національний і міжнародний вимір 
e-mail: tezy_urist@ukr.net 

 
Актуальні проблеми ветеринарної  

медицини 
e-mail: tezy_vet@ukr.net 

 
Інноваційні пріоритети у розвитку 

 економіки та менеджменту 
e-mail: tezy_econ@ukr.net 

 
Новітні технології виробництва  

та переробки продукції тваринництва 
e-mail: tezy_bioteh@ukr.net 

 
Екологізація виробництва та охорона 

природи як основа збалансованого розвитку 
e-mail: tezy_ecol@ukr.net 

 
Ad linguas et culturas per cognitionem 

(до мов і культур через пізнання) 
e-mail: tezy_lingvo@ukr.net 

 

 

 

Мета конференції:  

 популяризація науки і залучення студентів до 

наукової діяльності;  

 підвищення ефективності самостійної роботи; 

 укріплення зв’язків між студентами універ- 

ситетів і коледжів. 

 

Робочі мови конференції: українська, 

англійська. 

 

Програма роботи конференції передбачає 

роботу секційних засідань. 

 

Участь у конференції – безкоштовна. 

 

За матеріалами конференції буде видано 

електронний збірник тез доповідей, який буде 

розміщено на сайті університету.  

 

Для участі у конференції  Вам необхідно до 

1 квітня 2020 року надіслати на вказану 

електронну адресу тези у форматі DOC 

(97-2010), у назві файла вказати прізвище та 

ініціали автора, наприклад: ШевченкоАА. 

 

 

Вимоги до оформлення тез: 
 

Обсяг – 2-3 сторінки  (формат А4, шрифтом 

Time New Roman, інтервал – 1.0, поля – не менше 

20 мм, сторінки не нумерувати).  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ЗРАЗОК 

УДК: 35.07/.08(477):005.2'06  

 

БАЛІЦЬКА Н.І., студент(ка) ? курсу  

Науковий керівник – АРБУЗОВА Т.В., канд. екон. наук  

Білоцерківський національний аграрний університет  

aaaaaaaaa@btsau.kiev.ua 

 

ВПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ 

УПРАВЛІНСЬКИХ МОДЕЛЕЙ В ПРАКТИКУ 

ПУБЛІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ 

 

Анотація українською мовою (кегель 12) – 3 рядки.  

Ключові слова – до 6 слів (кегель 12). 

Основний текст – (кегель 14) повинен стисло 

відображати актуальність напряму досліджень, мету, 

основні результати та їх інтерпретацію, завершу- 

ватись коротким узагальнюючим висновком без 

повторювання вже викладеного матеріалу. 

У тексті посилання на використані літературні 

джерела слід зазначати порядковим номером, виді- 

леним квадратними дужками, згідно з переліком 

джерел у списку літератури [5]. 

Таблиці, ілюстративні матеріали, формули – не 

більше 2-х (книжний формат) розташовувати у 

тексті після першого посилання на них. 

Список літератури (оформлений відповідно до 

ДСТУ 8302:2015). 

 

Відповідальність за зміст та оформлення тез 

несуть автор і науковий керівник.  

Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 

публікації, які не відповідають вимогам до 

оформлення, містять плагіат. 
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