
ЗАЯВКА 
на участь у V ЮВІЛЕЙНІЙ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції 
з міжнародною участю 

“РОЛЬ НАУКИ У ПІДВИЩЕННІ ТЕХНОЛОГІЧНОГО  
РІВНЯ І ЕФЕКТИВНОСТІ АПК УКРАЇНИ” 

 
Прізвище, ім’я та по батькові  
Наукова ступінь, вчене звання  
Місце роботи (навчання)  
Посада  
Назва доповіді  
Секція (вказати тільки номер)  
Форма участі (необхідне 
підкреслити) З друком збірника Без друку збірника 

Вказати, чи потрібен додатковий 
екземпляр збірника ТАК НІ х 

Поштова адреса:  
кому 

вулиця, дім, квартира 
населений пункт, 

район, область, 
країна (для іноземців) 

індекс 

 

Телефони  
E-mail  

 
СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ УЧАСТЬ! 

 
 
 
 

Тернопільська державна с/г дослідна станція ІКСГП НААН 
вул. Тролейбусна, 12, м. Тернопіль, 46027 
Тел.: (0352) 43–61–44; 51–31–60 
Е-mail: rmv_tiapv@ukr.net  
Web: www.econf.at.ua  

 
 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА 
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ 

ІНСТИТУТ КОРМІВ І СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ПОДІЛЛЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ ОДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ ДУ «ДЕРЖГРУНТОХОРОНА» 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БЕРЕЖАНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ 

 

 
 

V ЮВІЛЕЙНА 
Всеукраїнська науково-практична конференція 

з міжнародною участю 
“РОЛЬ НАУКИ У ПІДВИЩЕННІ 

ТЕХНОЛОГІЧНОГО РІВНЯ  
І ЕФЕКТИВНОСТІ АПК УКРАЇНИ” 

 
 
 
 
 

4 грудня 2015 року 
м. Тернопіль 

ОРГАНІЗАТОРИ 

ДАТА ПРОВЕДЕННЯ 

ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ 

mailto:rmv_tiapv@ukr.net
http://www.econf.at.ua/


 
 
 

науковці НДУ, викладачі ВНЗ, аспіранти, докторанти, слухачі магістратури, 
представники органів державного і місцевого самоврядування, підприємств і 

громадських організацій АПК, комерційних фірм, фінансових та інших 
установ, чия діяльність має відношення до тематики конференції. 

 
 
 
 

1. Рослинництво і землеробство: 
- актуальні питання агрохімії і ґрунтознавства; 
- сучасні інтенсивні технології в рослинництві та екологізація виробництва; 
- проблеми розвитку селекції і насінництва; 
- прогресивні системи виробництва кормів; 
2. Тваринництво і зоотехнія: 
- технології виробництва продуктів тваринництва; 
- генетика, розведення і селекція с/г тварин; 
- проблеми утримання і годівлі с/г тварин; 
- екологічний моніторинг якості кормів і продукції тваринного походження; 
3. Ветеринарна медицина: 
- діагностика і терапія тварин; 
- ветеринарно-санітарна експертиза; 
- мікробіологія, епізоотологія, імунологія; 
-  гігієна тварин та ветеринарна санітарія; 
- ветеринарне акушерство; 
4. Аграрна економіка: 
- інституційне та організаційне забезпечення АПК; 
- аграрний менеджмент і маркетинг; 
- інноваційно-інвестиційний розвиток галузей АПК; 
- екологічні проблеми аграрного виробництва; 
- удосконалення обліку і аудиту в АПВ. 

 
 
 
 

Українська, російська, польська, англійська. 
 
 

 
 

Заочна 

 
 
 

1. Не пізніше 3 грудня 2015 року (включно) надіслати оргкомітету в електронному 
вигляді наступні матеріали: заявку на участь в конференції; тези доповіді; квитанцію 
про перерахування коштів. 
2. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх 
отримання. 
3. Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів 
становить – 110 грн. 
4. Вартість додаткового примірника збірника становить 50 грн. 
5. Вартість участі в конференції, публікації і надсилання електронної версії 
матеріалів становить – 50 грн. 
6. Учасники з науковими ступенями (одноосібно або у співавторстві) з інших країн 
можуть надсилати матеріали безкоштовно за умови надсилання їм лише 
електронного варіанту збірника. Якщо учасник бажає друкований варіант збірника 
або електронний без наукового ступеня, то умови будуть повідомлені йому додатково 
після отримання від нього заявки. 
7. До 31 грудня 2015 року буде розіслано збірник, програму конференції та 
сертифікат учасника. Збірник буде включений в систему РИНЦ. 

 
 
 
 

Одержувач ПП Газилишин А.Б. Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 
338783, код ЄДРПОУ 2525105431 
Призначення платежу: за збірник від Прізвище ініціали 

 

 
 
 

1. Учасник має право представити тільки одну доповідь. 
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи. 
3. Обсяг тез – 2-4 сторінки. Сторінки тез не нумерувати. 
4. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
5. Гарнітура: Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий 
інтервал – 1,5. 
6. У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, 
вчене звання, посада, назва установи, місто. 
7. Нижче – через один інтервал – НАЗВА ТЕЗ – жирними великими літерами по 
центру сторінки. 
8. Нижче – через один інтервал – текст доповіді (тез). 
9. В кінці тексту наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на 
літературні джерела подаються у квадратних дужках. 
10. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 
11. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей. 
12.  Матеріали,  які не відповідатимуть встано-вленим вимогам,  розглядатися не 
будуть. 

НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ 

РОБОЧІ СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

ФОРМА УЧАСТІ 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ ОРГВНЕСКУ 
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