
Оформлення тез доповіді 

 

 заголовок, ініціали, прізвище автора (ів), 

науковий ступінь, вчене звання, посада; 

 організація (установа), де працює автор, е-

mail автора; 

 обсяг матеріалу – 1–3 сторінки 

відредагованого тексту (формат аркуша А4); 

 шрифт: гарнітура – Times New Roman, 14 пт, 

інтервал – 1,5, відступ на абзац 1,25; поля 

20×20×20×20 мм. 

Приклад оформлення матеріалів 

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ ЧІА 

Горєлко Д.В., канд. с.г. наук, доц. 

Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет 

 

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до 

співробітництва у нашому фаховому виданні 

«Вісник ДДАЕУ», яке інтегроване в міжнародні 

наукометричні бази даних РІНЦ (Росія) та 

AGRICOLA (США). 

Тел. (056) 713-51-75; 097-366-04-87; 

e-mail: redviddday@i.ua 

 

За інформацією щодо роботи конференції, 

публікації матеріалів звертайтеся до оргкомітету 

за телефонами: (056) 745-55-97, 050-032-54-43 та 

за електронною адресою: mvconf@gmail.com. 
 

З А Я В К А  на участь у роботі конференції  

1. Прізвище, ім’я, по батькові _____________ 

2. Науковий ступінь, вчене звання, посада __ 

3. Організація (установа) _________________ 

4. Телефони, e-mail ______________________ 

5. Секція_______ ________________________ 

6. Тема доповіді _________________________ 

Дата__________ 

 

Сподіваємося на спільну плідну співпрацю! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент освіти і науки 

Дніпропетровської облдержадміністрації 

Дніпропетровський державний  

аграрно-економічний університет 

Рада молодих вчених ДДАЕУ 

 

 

 

 

 
 

 

 

«СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ 

РОЗВИТКУ АГРАРНОГО СЕКТОРУ 

УКРАЇНИ» 

 
ДРУГА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

МОЛОДИХ УЧЕНИХ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11–12 жовтня 2017 р. 

м. Дніпро 

mailto:mvconf@gmail.com


Шановні колеги! 

 

Рада молодих вчених Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного універ-ситету 

запрошує Вас взяти участь у роботі 

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-

конференції молодих учених «Сучасний стан і 

перспективи розвитку аграрного сектору 

України», яка відбудеться 11–12 жовтня 2017 

року. 

 

Наукові напрями конференції 

Секція 1. Сучасні технології вирощування 

сільськогосподарських культур. 

Секція 2. Стан і перспективи виробництва та 

переробки продукції тваринництва. 

Секція 3. Досягнення у ветеринарній медицині. 

Секція 4. Раціональне природокористування та 

екологічна безпека в аграрному секторі 

національної економіки. 

Секція 5. Фінансово-економічне забезпечен-ня 

аграрного сектору України. 

 

Для участі у конференції просимо до 10 

жовтня 2017 р. надіслати оргкомітету на 

електронну адресу mvconf@gmail.com: 

1) заявку на участь у роботі конференції; 

2) текст тез доповіді. Назва документу має 

складатися із номера секції і прізвища першого 

автора (3_Petrenko) 

Форма участі в конференції – заочна. 

Робочі мови конференції – українська, 

російська, англійська. 

 

Для обговорення і дискусій матеріали 

конференції будуть відображені на web-сайті 

університету www.dsau.dp.ua 

 

Участь у конференції безкоштовна! 

За результатами роботи конференції буде 

опубліковано електронний збірник тез доповідей 

та резолюція заходу. 

 

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ 

 

Кобець А.С. – голова, ректор Дніпропетров-

ського державного аграрно-економічного 

університету, доктор наук з державного 

управління, професор; 

Грицан Ю.І. – проректор з наукової роботи 

ДДАЕУ, доктор біологічних наук, професор 

(заступник голови); 

Шумік І.В. – заступник начальника управління 

науки, вищої та професійно-технічної освіти – 

начальник відділу науки, вищої освіти та 

атестаційної експертизи Департаменту освіти і 

науки Дніпро-петровської ОДА, кандидат наук з 

державного управління (заступник голови); 

Мицик О.О. – декан агрономічного факультету 

ДДАЕУ, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент; 

Павлова Г.Є. – директор навчально-наукового 

інституту економіки, декан факультету обліку і 

фінансів ДДАЕУ, доктор економічних наук, 

професор; 

Курбацька Л.М. – декан факультету менеджменту 

і маркетингу ДДАЕУ, кандидат економічних 

наук, доцент; 

Заярко О.І. – директор інституту біотехно-логії та 

здоров’я тварин ДДАЕУ, кандидат ветеринарних 

наук, професор; 

Бібен І.А. – декан факультету ветеринарної 

медицини ДДАЕУ, кандидат ветеринарних наук, 

доцент; 

Піщан С.Г. – декан біотехнологічного факультету 

ДДАЕУ, доктор сільськогосподарських наук, 

професор; 

Сокол С.П. – декан інженерно-технологічно-го 

факультету ДДАЕУ, кандидат технічних наук, 

доцент; 

Ткачук А.В. – декан факультету 

водогосподарської інженерії та екології ДДАЕУ, 

кандидат сільськогосподарських наук, доцент. 

 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Миколенко С.Ю. – к.т.н., доцент кафедри 

технології зберігання і переробки 

сільськогосподарської продукції, голова ради 

молодих вчених ДДАЕУ; 

Кравченко М.В. – к.е.н., доцент кафедри обліку, 

аудиту та управління фінансово-економічною 

безпекою, замісник голови ради молодих вчених 

ДДАЕУ; 

Назаренко М.М. – к.б.н., доцент кафедри селекції 

і насінництва ДДАЕУ; 

Іжболдіна О.О. – к.с.-г.н., доцент кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва 

ДДАЕУ; 

Галузіна Л.І. – к.б.н., старший викладач кафедри 

фізіології та біохімії сільськогосподарських 

тварин ДДАЕУ; 

Гапіч Г.В. – старший викладач кафедри 

експлуатації гідромеліоративних систем і 

технології будівництва; 

Семак Л.А. – старший викладач кафедри 

філології ДДАЕУ; 

Кацевич В.В. – асистент кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища ДДАЕУ. 

 


