
ШАНОВНІ КОЛЕГИ ТА СТУДЕНТИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі             

студенської науково-практичної конференції 

“Актуальні питання розвитку агро-

промислового комплексу”, яка проводити-

меться  31 жовтня 2019 року у Бережансько-

му агротехнічному інституті. 

 

Секції роботи конференції: 
 

1. Агроінженерія 
 

2. Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка   
 

3. Збалансоване природокористування 

та біотехнології 
 

4. \Сучасний стан та перспективи           

розвитку національної економіки 
 

5. Соціально-гуманітарні тенденції    

розвитку сучасного суспільства 

 
 

 

До участі у конференції запрошуються науковці, 

викладачі, фахівці в даних галузях, докторанти, 

аспіранти, студенти та зацікавлені особи. 

Робочі мови конференції: 

  українська та англійська. 
 

Публікації 
 

На початок роботи конференції буде видано 

збірник тез доповідей. Також всі матеріали до-

повідей будуть розміщені на сайті інституту.  

Заявки на участь в роботі конференції та    

тези доповідей приймаються до 25 жовтня      

2019 року за ел. адреси секцій: 

1. Агроінженерія – 

styd_koferecia@ukr.net  
2.  Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка  – m.potapenko@i.ua 

3. Збалансоване природокористування та 

біотехнології – kafedra.eo.bati@gmail.com  

4. .Сучасний стан та перспективи розвитку 

національної економіки – kafeconp@gmail.com 

5. Соціально-гуманітарні тенденції    розвит-

ку сучасного суспільства – 

kafedra.hd.bati@gmail.com  
 
 

Вартість ел. збірника для студентів освітньо-

го ступеню—магістр становить  50 грн. 

 

Технічні вимоги до оформлення статей 
УДК 621.326       (14); 

Прізвище та ініціали автора, шифр групи   (14); 

ВП НУБіП України “Бережанський агро-

технічний інститут” (14, курсив, по центру); 
(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ  -  10)  

НАЗВА ТЕЗ ДОПОВІДІ (14, півжирний, по 

центру, шрифт прописний); 
(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ  -  10) 

Науковий керівник - Прізвище та ініціали, вчене 

звання, науковий ступінь     (14). 
(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ  -  10) 

Текст тез доповідей обсягом 1-2 повних сторі-

нок друкується на аркушах білого паперу фо-

рмату А4 (210х297 мм) з полями 25 мм зі всіх 

сторін. Текст друкується українською мовою на 

комп’ютері у редакторі текстів WORD з розши-

ренням файлу doc або docx. Тип шрифту – Times 

New Roman, розмір шрифту – 12, інтервал – 

одинарний. Формули, рисунки та ілюстрації 

оформляються на комп’ютері. 
(ПРОПУСК РЯДКА ШРИФТОМ  -  10) 

Використана література (згідно нових вимог) 

(12) 

 

     Матеріали, які не відповідають вимогам 

до оформлення розглядатися не будуть! 

Анкета учасника конференції 
 

Прізвище _________________________________ 

Ім’я _____________________________________ 

По батькові _______________________________ 

Шифр групи_______________________________ 

Прізвище, ім'я, по-батькові, науковий ступінь, 

вчене звання наукового керівника ____________ 

_________________________________________ 

Назва організації __________________________ 

Поштова адреса ___________________________ 

_________________________________________ 

Телефон / факс 

____________________________ 

mailto:kafeconp@gmail.com
mailto:kafedra.hd.bati@gmail.com


Відокремлений  підрозділ 

Національного  університету 

біоресурсів і природокористування 

України 

“Бережанський агротехнічний 

інститут” 

Відокремлений  підрозділ 

Національного  університету біоресурсів і 

природокористування України 

“Бережанський агротехнічний інститут” 

 
 

Студентська 

науково – практична  

конференція  
 

 

“АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

РОЗВИТКУ  

АГРОПРОМИСЛОВОГО  

КОМПЛЕКСУ” 
 

 

31 жовтня 2019 р.  

м. Бережани 

E – mail __________________________________ 

Назва доповіді ____________________________ 

_________________________________________ 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
 

Голова конференції: 
 

Жибак М.М. – директор ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут». 
 

Заступники голови: 
 

Білик С. Г. – заступник директора з навчальної та               

навчально-методичної роботи; 

Судомир С. М. – завідувач відділу навчально-науково-

інноваційної діяльності; 

Чвартацький  І. І. – декан агроінженерного факультету; 

Ярема Л. В. – декан факультету економіки та природоко-

ристування; 

Бунько В. Я. – декан факультету енергетики та електро-

техніки; 

Фльонц І. В. –  провідний фахівець з наукової роботи 

студентів відділу навчально-наукової-інноваційної             

діяльності.  

Члени організаційного комітету: 
 

Пастушенко С. І. – завідувач кафедри енергетичних   

машин та технічного сервісу в АПК; 

Драган А. П. – завідувач кафедри загальноінженерної 

підготовки; 

Диня В. І. – завідувач кафедри машиновикористання та 

технологій в сільському господарстві; 

Кузьович В. С. – завідувач кафедри лісового і садово-

паркового господарства; 

Рамш В. Ю. – завідувач кафедри енергетики і                     

автоматики; 

Колодійчук Л. С. – завідувач кафедри електротехнологій 

та експлуатації енергообладнання. 

Герчанівська С. В. – завідувач кафедри обліку і аудиту; 

Гурська І. С. – завідувач кафедри економіки                         

підприємства; 

Павлів О.В. – завідувач кафедри екології, охорони навко-

лишнього середовища та збалансованого                        

природокористування; 

Луговий Б. В. – завідувач кафедри гуманітарних                


