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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ : 
- тези доповідей до чотирьох сторінок 

друкованого тексту формату А4, 
набраного у редакторі MS Word. (з 
урахуванням рисунків, таблиць і формул) 

- поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; 
Гарнітура: Times New Roman, кегль 
(розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5. 

- формули, таблиці, рисунки виконуються 
за допомогою спеціальних редакторів MS 
Office. підписи розміщуються під 
рисунками (рис. 1 - в тексті; Рис. 1. - в 
назві) і над таблицями. Назви рисунків і 
таблиць обов'язкові. 

Автор несе відповідальність за 
додержання норм авторського права, 
достовірність наведених фактичних даних, 
посилань на джерела, імена та назви. 

 
Зразок оформлення матеріалів 

СОРТОВІ ОСОБЛИВОСТІ 
ВИРОЩУВАННЯ КОРМОВИХ БОБІВ 

І.В. Шевченко –студент 4 курсу, напрям 
підготовки … 

Керівник: В.А. Петренко, к. с.- г. наук 
доцент кафедри рослинництва, селекції та 
насінництва Подільського державного 
аграрно-технічного університету … 
Під час вивчення сортових особливостей  … 
Висновок: пропонуємо…. 

 
Список використаних джерел 

1. Жеребко В. М. Гербіциди в інтегрованому 
захисті // Карантин і захист рослин. 2017. № 7. 
С. 12–13. 
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Курс _____________  
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Дата « __ » ______________ 2020 р. 
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ЧЕКАЄМО ВАШОЇ УЧАСТІ У 
КОНФЕРЕНЦІЇ ! 

 
Контакти оргкомітету конференції: 

 
Подільський державний аграрно-технічний 

університет, 
вул. Шевченко, 13, м. Кам'янець-Подільський 
Мулярчук Оксана Іванівна 

Моб. +38-067-79-67-438  
Григор՚єв Василь Миколайович  

Моб. +38-097-70-92-700  
e-mail:oksankarom777@gmail.com 

 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-
ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ І 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

                

ЗАПРОШЕННЯ 
до участі 

у Всеукраїнській науковій студентській 
конференції 

ПЕРШІ КРОКИ  
В АГРАРНУ НАУКУ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

м. Кам’янець-Подільський 
2020 
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ШАНОВНІ СТУДЕНТИ, 

МАГІСТРАНТИ, АСПІРАНТИ ТА МОЛОДІ 
НАУКОВЦІ 

 

Факультет агротехнологій та 
природокористування Подільського 
державного аграрно-технічного університету 
запрошує Вас до участі у Всеукраїнській 
науковій студентській конференції «Перші 
кроки в аграрну науку»,  яка відбудеться 29 
травня 2020 року. 

 
Метою конференції є популяризація науки 

серед студентської молоді, обмін 
результатами досліджень та поширення їх у 
виробництво.  

 
ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ 

 Селекція, насінництво та генетика в 
рослинництві; 

 Рослинництво і кормовиробництво; 
 Землеробство та меліорація; 
 Агрохімія і ґрунтознавство; 
 Захист і карантин рослин; 
 Садівництво та виноградарство; 
 Лісове та садово-паркове господарство; 
 Екологія та збалансоване 

природокористування 
 

Робоча мова конференції: 
українська, англійська 

 
Програмний комітет конференції: 

Іванишин Володимир Васильович, ректор 
Подільського державного аграрно-технічного 
університету, д.е.н., професор, заслужений 
працівник сільського господарства України 
Ясінецька Ірина Анатоліївна, проректор з 
навчальної роботи, д.е.н., професор, ПДАТУ 
Левицька Вікторія Андріївна, в.о. 
проректора з навчальної, науково-
інноваційної та міжнародної діяльності, 
к.вет.н., ПДАТУ  
Загнітко Лариса Анатоліївна, завідувач 
науково-дослідної частини, к.е.н., доцент, 
ПДАТУ 
Плахтій Данило Петрович, в.о. декана 
факультету агротехнологій та 
природокористування, к. с.-г. наук, доцент, 
ПДАТУ 
Бахмат Микола Іванович, завідувач 
кафедри рослинництва, і кормовиробництва, 
доктор с.-г. наук, професор, ПДАТУ 
Хоміна Вероніка Ярославівна, зав. кафедри 
садівництва і виноградарства, землеробства 
та ґрунтознавства, доктор с.-г. наук, 
професор, ПДАТУ 
Бахмат Олег Миколайович, завідувач 
кафедри екології, карантину і захисту рослин, 
доктор с.-г. наук, професор, ПДАТУ 
М'ялковський Руслан Олександрович 
зав. кафедри, садово-паркового господарства, 
геодезії і землеустрою, доктор с-г. 
наук, доцент, ПДАТУ 
Роговик Леон Йосипович, завідувач 
кафедри агрохімії, хімічних та 
загальнобіологічних дисциплін, к. хімічних 
наук, доцент, ПДАТУ 

 
Організаційний комітет конференції: 

Мулярчук Оксана Іванівна, к. с.-г. наук, 
доцент кафедри садівництва, овочівництва та 
садово-паркового господарства  
Григор’єв Василь Миколайович, к. с.-г. 
наук, доцент кафедри екології, карантину і 
захисту рослин 
Тарасюк Валерій Анатолійович, к. с.-г. наук, 
асистент кафедри екології, карантину і захисту 
рослин 

Для участі у конференції 
авторам до 20 травня 2020 року необхідно: 
 надіслати анкету учасника (взірець 

додається) окремим файлом та зберегти 
за прикладом Application_ 
Shevchenko.doc 

 надіслати електронний варіант тез 
доповідей (чітко відредагованих, з 
дотриманням вимог до оформлення) та 
зберегти за прикладом Article_ 
Shevchenko.doc 

на e-mail: oksankarom777@gmail.com 
 

Участь у конференції БЕЗКОШТОВНА 
Форма участі дистанційна 

Тези доповідей, які не відповідають 
вимогам, надіслані пізніше вказаного 
терміну, не розглядаються.  

За результатами конференції буде сформовано 
збірник матеріалів конференції в 
електронному вигляді, який буде розміщено в 
репозитарії Університету до 20 червня 2020 р. 
На електронну пошту учасника буде надіслано 
сертифікат про участь у конференції та 
посилання на електронний доступ до 
матеріалів конференції. 
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