
ШАНОВНІ НАУКОВЦІ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
Всеукраїнській науково-практичній 

конференції з нагоди Дня науки «Сучасна 

наука: стан та перспективи розвитку», 

яка відбудеться 23 травня 2019 року в 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» (Україна, м. Херсон, вул. 

Стрітенська, 23). 
 

НАУКОВІ СЕКЦІЇ: 

 сучасні агротехнології в рослинництві, 

овочівництві та садівництві; 

 землеробство, агрохімія та 

ґрунтознавство; 

 технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва; 

 проблеми раціонального використання 

водних біоресурсів; 

 актуальні питання сучасної іхтіології та 

аквакультури; 

 управління земельними ресурсами та 

збалансоване природокористування; 

 розвиток економічних відносин в 

аграрному секторі (економіка, 

менеджмент, маркетинг, адміністрування, 

облік, аналіз, контроль, аудит, 

оподаткування). 
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

23 травня 2019 року 
 

   9.00-10.00 – реєстрація учасників 

   10.00-10.30 –відкриття конференції 

   10.30-12.00 – робота за секціями 

   12.00-12.30 – перерва на каву 

   12.30-14.00 – робота конференції 

   14.30-15.00 – підведення підсумків 

конференції 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Голова комітету: 

Кирилов Юрій Євгенович – ректор, 

доктор економічних наук, доцент, ДВНЗ 

«Херсонський державний аграрний 

університет» 

Оргкомітет: 

Аверчев Олександр Володимирович – 

проректор з наукової роботи та міжнародної 

діяльності, д.с.-г.н., професор, ДВНЗ 

«ХДАУ» 

Мринський Іван Миколайович – декан 

агрономічного факультету, к.с.-г.н., доцент, 

ДВНЗ «ХДАУ» 

Балабанова Ірина Олексндрівна – декан 

біолого-технологічного факультету, к.с.-

г.н., доцент, ДВНЗ «ХДАУ» 

Бойко Павло Михайлович – декан 

факультету рибного господарства та 

природокористування, к.с.-г.н., доцент, 

ДВНЗ «ХДАУ» 

Артюшенко Валерій Васильович – декан 

факультету водного господарства, 

будівництва та землеустрою, к.с.-г.н., 

доцент, ДВНЗ «ХДАУ» 

Грановська Вікторія Григорівна – декан 

економічного факультету, к.е.н., доцент, 

ДВНЗ «ХДАУ» 

Вчений секретар конференції: 

Сидякіна Олена Вікторівна – к.с.-г..н., 

доцент кафедри землеробства, ДВНЗ 

«ХДАУ» 

Технічний секретар:  

Барсук Юлія Володимирівна – провідний 

фахівець з перепідготовки ННЦ «ІПОД», 

ДВНЗ «ХДАУ» 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний заклад 

«Херсонський державний аграрний 

університет» 

 

 
 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих учених, 

присвячена Дню науки 

 

«СУЧАСНА НАУКА: СТАН ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»  

 

 
 

23 травня 2019 року 

м. Херсон, Україна 



РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
Українська, англійська, російська. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Необхідно до 10.05.2019 року 

зареєструватися за посиланням: 

https://forms.gle/dtboLApp9q2Y3amv8.  

Надіслати до оргкомітету на електронну 

адресу uliana32017@gmail.com тези доповіді. 

Тема листа та назва файлу повинні 

відповідати прізвищу автора. Наприклад: 

Сахно_тези доповіді. 

2. За умови успішного рецензування на 

свою електронну адресу Ви отримаєте 

відповідь «Тези доповіді прийняті». 

3. Наступним кроком є оплата 

організаційного внеску та відправка 

сканованої квитанції про оплату. Наприклад: 

Сахно_квитанція. Вартість організаційного 

внеску для участі у конференції складає 150 

грн. 

4. Форма участі – очна. 

5. Матеріали конференції будуть розміщені 

у збірника і опубліковані на офіційному веб-

сайті ДВНЗ «Херсонський державний 

аграрний університет» www.ksau.kherson.ua.  

Подані матеріали, які не будуть 

відповідати зазначеним вимогам стосовно їх 

оформлення та надіслані пізніше вказаного 

терміну, розглядатися не будуть. 
 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК: 
 

Барсук Юлія Володимирівна –  

технічний секретар конференції  

+38(050) 847-1667 
 

E:mail: uliana32017@gmail.com 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ: 
 

текстовий редактор: MS Word. 

формат: А4. 

поля: ліве, праве, верхнє і нижнє – по 2 см. 

гарнітура: Times New Roman. 

кегль: 14 пт. 

міжрядковий інтервал: 1. 

вирівнювання тексту: по ширині сторінки. 

нумерація сторінок: не ставити. 

відступ абзацу: 1 см. 

Прізвище та ініціали автора (авторів) 

розміщуються у правій частині аркуша, 

великими літерами напівжирним курсивом. 

Назва установи без скорочень подається 

нижче, курсивом. 

Назва тези - через інтервал великими 

літерами, напівжирним курсивом по середині 

сторінки. 

Далі через інтервал розміщується текст 

(без переносів) за шириною аркуша. 

Список використаної літератури 

наводиться в кінці тексту під заголовком 

«Використана література». По тексту 

посилання оформлюються у квадратних 

дужках за зразком [2]. 

Рисунки представлені в тезах, повинні 

бути якісними та мати формат «відтінки 

сірого». Без сканування.  

Таблиці супроводжуються номером 

(праве вирівнювання) і назвою (по центру) 

вгорі, шрифт – напівжирний. 

Обсяг тез: 3-5 повні сторінки. 
 

Кожен учасник конференції може бути 

автором (співавтором) не більше ніж трьох 

доповідей! Тези друкуються в авторській 

редакції. Автор тез несе відповідальність за 

зміст та достовірність інформації.  

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ  

ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Секція 1 

САХНО І. М. 

аспірант 

СИДЯКІНА О.В. 

к.с.-г.н., доцент, науковий керівник 

ДВНЗ «Херсонський державний аграрний 

університет» 

 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ 

ВИРОЩУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ 

КАПУСТИ БРОКОЛІ  

 

Актуальність. Капуста броколі – 

цінна овочева культура. Вона містить білки, 

жири, клітковину, значний перелік макро- 

та мікроелементів, вітаміни С, РР, Е, К, U, 

бета-каротин [1]… 

Мета дослідження полягала в 

удосконаленні підходів до технології 

вирощування капусти броколі… 

Результати дослідження 

Висновки 
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