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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі 

І-ї Міжнародної науково-практичної конференції 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА В РІЗНИХ АГРОКЛІМАТИЧНИХ ЗОНАХ УКРАЇНИ ТА СВІТУ, 

яка відбудеться 08 квітня 2022 року в онлайн форматі  

у ХЕРСОНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ 

 

ТЕМАТИЧНІ КЕЙСИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Діджиталізація та новації у проєктуванні підприємств з виробництва і переробки продукції 

тваринництва.  

2. Нові підходи до удосконалення технологій утримання, годівлі і підвищення продуктивності 

тварин у різних галузях; 

3. Сучасні аспекти гуманізації та екологізації утримання, розведення, експлуатації, профілактики 

хвороб та гігієни тварин з урахуванням впливу кліматичних та антропогенних чинників. 

4. Міжнародні тенденції підвищення рівня розвитку органічного виробництва та переробки 

продукції тваринництва. 

5. Шляхи та перспективи удосконалення технологій виробництва продукції тваринництва і 

рослинництва для розвитку індустрії харчового виробництва та готельно-ресторанного бізнесу і 

підприємництва.  

6. Сучасний розвиток міжнародної економіки у галузі аграрних наук та продовольства. 

 

Робочі мови конференції: українська та іноземна мова за вибором учасника. 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА. 

 

Матеріали конференції з подальшим доопрацюванням (за необхідністю) можуть бути 

опубліковані у фахових виданнях Херсонського державного аграрно-економічного університету 

«Таврійський науковий вісник. Серія: Сільськогосподарські науки», «Таврійський науковий вісник. 

Серія: Економіка», «Таврійський науковий вісник. Серія: Технічні науки» та «Водні біоресурси та 

аквакультура», які внесені до переліку фахових видань України (категорія "Б"). 

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ  РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

ТЕРМІН ПРИЙОМУ МАТЕРІАЛІВ ДО ЗБІРНИКА ПОДОВЖЕНО ДО 30.04.2022 р.   

Для участі в конференції необхідно надіслати в електронному вигляді заявку на гугл платформу за 

посиланням (гугл-форма реєстрації) та текст матеріалів, оформлений згідно вимог (назва файлу - 

прізвище першого автора, наприклад: Нікітенко_тези.doc) на електронну адресу   

е-mail: konferens.tvpt.ksaeu@gmail.com 

За результатами роботи міжнародної конференції буде видано електронний збірник матеріалів 

тез і доповідей учасників, який буде розміщено на офіційному сайті Херсонського державного 

аграрно-економічного університету (www.ksau.kherson.ua) та розіслано електроні сертифікати 

учасникам конференції потягом місяця з дня проведення заходу.  

08.04.2022 р. 

09:00 - 10:00 Реєстрація учасників 

10:00 - 10:30 Урочисте відкриття конференції 

10:30 - 13:00 Виступи на конференції за тематичними кейсами 

13:00 - 14:00 

14:00 - 14:10 

Проведення підсумків конференції 

Урочисте закриття конференції  

 

https://forms.gle/QyA9jencRWTZbfkL6


До друку приймаються матеріали обсягом від 2 до 6  повних сторінок формату А4 включно з 

ілюстраціями, таблицями і списком літератури, виконані в редакторі Microsoft Word (з розширенням 

*.doc).  

Орієнтація книжкова, сторінки не нумеруються. Шрифт Times New Roman, кегль 14, шрифт 

звичайний, вирівняний за шириною, абзацний відступ - 1,25 см, міжрядковий інтервал - 1,5 пт. Поля: 

верхнє, нижнє, праве та ліве - 20 мм; Таблиці друкуються шрифтом Times New Roman, кегль - 12. 

Назви і номери таблиць вказуються над таблицями жирним шрифтом за шириною тексту (Таблиця 1. 

Назва). Рисунки мають бути скомпоновані в єдиний об’єкт. Назва та номери рисунків вказуються 

жирним шрифтом під рисунками за шириною тексту (Рис. 1. Назва). Після рисунків і таблиць основний 

текст слід продовжувати через 1 рядок.  

Розміщення на сторінці:  

✓ Назва кейсу (колір шрифту - червоний).  

✓ Прізвище, ім’я, по батькові автора (напівжирний курсив).  

✓ Науковий ступінь, звання (посада, освітній ступінь) (курсив).  

✓ Наукова установа, місце роботи (курсив).  

✓ Місто (курсив).  

 

Інформація друкується вгорі з вирівнюванням по правому краю, курсивом. За нею через 1 рядок 

з вирівнюванням по центру подається назва публікації прописними літерами напівжирним шрифтом; 

після цього, через 1 рядок - основний текст з вирівнюванням за шириною; під текстом, через 1 рядок, 

з вирівнюванням за шириною подається список літератури, оформлений за ДСТУ 8302:2015, 

посилання на джерела в тексті наводяться у квадратних дужках [1].  

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 73006, Україна, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, кабінет № 35 

Херсонський державний аграрно-економічний університет. 

 

КООРДИНАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ: Ольга СОБОЛЬ - кандидат с.-г., наук, доцент кафедри 

технології виробництва продукції тваринництва, +38 (099) 369 93 53; Владислав КРИВИЙ - голова 

наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених біолого-технологічного 

факультету, +38 (099) 40 29 722. 

Зразок оформлення матеріалів:  

 
Кейс 1. Сучасні агротехнології в рослинництві, овочівництві та садівництві. 

УДК: 345-987 (вказати обов’язково) 

Олександр Вікторович ІВАНОВ  

здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії 

другого року навчання 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

м. Херсон, Україна 

ORCID: 0000-0001-6050-9923 

 

Олександр Сергійович СМІРНОВ 

д-р., с.-г. наук., проф., науковий керівник 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

м. Херсон, Україна 

ORCID: 0000-0003-7050-9923 

 

ЕЛЕМЕНТИ БІОЛОГІЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ 

СОНЯШНИКУ В КОНТЕКСТІ ЇХ ВПЛИВУ НА КІЛЬКІСНО-ЯКІСНІ 

ПОКАЗНИКИ ВРОЖАЮ В УМОВАХ ПІВДЕННОГО СТЕПУ 

 

Актуальність……Основна частина …….Висновки…..Список літературних джерел 

 

Тези доповідей друкуються в авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть 

відповідальність за їхній зміст, достовірність наведених фактів, посилань тощо. 

 



 

 

Наукові установи та заклади вищої освіти, що підтримують проведення міжнародної 

науково-практичної конференції: 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України (м. Київ);  

Миколаївський національний аграрний університет (м. Миколаїв);  

Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України (м. Харків);  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет (м. Дніпро); 

Одеський державний екологічний університет (м. Одесса); 

Поморська Академія в Слупську (Польща, м. Слупськ); 

Естонський університет наук про життя, (м. Тарту, Естонія); 

University of Helsinki (Фінляндія); 

Аграрний університет Пловдива (Болгарія); 

Ташкентський державний аграрний університет (Узбекистан, м. Ташкент). 

 

Наказ Міністерства освіти і науки України «Про Перелік міжнародних, всеукраїнських науково-

практичних конференцій здобувачів вищої освіти і молодих учених» №221/10-2985 від 30.12.2021 р. 
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DEAR COLLEAGUES! 

We invite you to  take part in the work 

1st International Scientific and Practical Conference 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF PRODUCTION AND PROCESSING OF 

LIVESTOCK PRODUCTS IN VARIOUS AGROCLIMATIC ZONES OF UKRAINE ANDTHE 

WORLDIN 

which will take place on April 08, 2022   

AT KHERSON STATE AGRARIAN AND ECONOMIC UNIVERSITY 

 

THEMATIC CASES OF THE CONFERENCE: 

1. Digitalization and innovations in the design of enterprises for the production and processing of 

livestock products.  

2. New approaches to improving technologies of keeping, feeding and increasing animal  productivity  in 

various industries; 

3. Modern aspects of humanization and ecologization of maintenance, breeding, operation, prevention of 

diseases and hygiene of animals, taking into account the influence of climatic and anthropogenicfactors. 

4. Internationalendenics increase the level of development of organic production andprocessingof  

livestock  products. 

5. Ways and prospects of improvement of technologies of production of livestock and crop production 

for the  development  of food  production industry and hotel and restaurantbusiness and entrepreneurship. 

6. Modern development of international  economy in  the  field of agrarian sciences and food. 

 

Working languages of theconfession: Ukrainian and foreign language of the participant's choice. 

 

PARTICIPATION IN THE CONFERENCE IS FREE OF CHARGE. 

 

The materials of the conference with further revision (if necessary) can be published in the professional 

journals of kherson State Agrarian and Economic University "Tavry scientific bulletin. Series: Agricultural 

Sciences", "Taury Scientific Bulletin. Series: Economics", "Taury Scientific Bulletin. Series: Technical 

Sciences" and "Aquatic Bioresources and Aquaculture", which are included in the list of professional editions 

of Ukraine (category "B"). 

 

INDICATIVE REGULATIONS OF THE CONFERENCE 

 

 

REQUIREMENTS FOR THE DESIGN OF MATERIALS: 

THE DEADLINE FOR RECEIVING MATERIALS TO THE COLLECTION HAS BEEN 

EXTENDED UNTIL APRIL 30, 2022. Send in electronic form an application for google platform Google 

registration form and text of materials executed according to the requirements (file name - surname of the first author, 

for example: Nikitenko_theses.doc) to the e-mail address: konferens.tvpt.ksaeu@gmail.com 

Based on the results of    the international  conference, an electronic collection of materials of theses and  
reports of the participants will be published, which will be posted on the official website of the Kherson State Agrarian 

and EconomicUniversity (www.ksau.kherson.ua) and electronic   certificates will be sent to the participantof the 

conference by train of the month from the date of the event. 

Materials from  2 to  6 full pages of A4  format are accepted for printing, including illustrations, tables and a 

list of references made in Microsoft Word Editor (with the extension *.doc). 

08.04.2022 

09:00  -  10:00 Registration of participants 

10:00  -  10:30 Grand opening of the conference 

10:30  -  13:00 Conference   talks  on thematic cases 

13:00  -  14:00 

14:00 - 14:10 

Holding the results of the conference 

Solemn closing of the conference  

 



Portrait orientation, pages are not numbered. Times New Roman font, size 14, normal font, justified, 

indentation - 1.25 cm, line spacing - 1.5 pt.Fields: top, bottom, right and left -  20 mm;  (Fig. 14. 1. Name). After 

the pictures and tables, the body text should be continued in 1 line.  

Placement on the page:  

✓ Case name (font color - red).  

✓ Surname, first name, patronymic of the author (bold italics).  

✓ Scientific degree, title (position, educational degree) (italic).  

✓ Scientific institution, place of work (italic).  

✓ City (italic).  

 

The information is printed at the top with right-aligned, italicized. According to it, in 1 line with centered 

alignment, the name of the publication is given in bold letters; after that, after 1 line - the main text with a 

width alignment; below the text, after 1 line, with the width alignment isgiven the history of literature, designed 

according to DSTU 8302:2015, references to sources in the text are given in square brackets [1]. 

 

ORGANIZING COMMITTEE ADDRESS: 73006, Ukraine, Kherson, vul. 23,Sthytenska St., Office 

No. 35,  Kherson State Agrarian and Economic University. 

 

CONFERENCE COORDINATORS: Olga SOBOL - Candidate of S.G., Sciences, Associate Professor 

of the Department of Technology of Production of Livestock Products, +38 (099) 369 93 53; Vladyslav 

KRYVYI - Chairman of the Scientific Society of Students, Postgraduates, Doctoral Students and Young 

Scientists of the Faculty of Biology and Technology, +38 (099) 40 29 722. 

Sample material design:  

 
Case 1. Modern agrotechnologies in crop production, vegetable growing and horticulticul. 

UDC: 345-987 (must be specified) 

Oleksandr Ivanov  

applicant of higher education degree of Doctor of Philosophy 

second year of study 

Kherson State Agrarian and Economic University 

Kherson, Ukraine 

ORCID: 0000-0001-6050-9923 

 

Alexander Sergeevich SMIRNOV 

Dr., p.-g. Sciences, Professor, Supervisor 

Kherson State Agrarian and Economic University 

Kherson, Ukraine 

ORCID: 0000-0003-7050-9923 

 

ELEMENTS OF BIOLOGY OF CULTIVATION TECHNOLOGY 

SUNFLOWER IN THE CONTEXT OF THEIR IMPACT ONQUANTITATIVE ANDQUALITATIVE 

HARVEST INDICATORS IN THE SOUTHERN STEPPE 

 

Relevance...... The main part.......Conclusions.....A list of literary sources 

 

Theses of reports are published in the author's edition. The authors of published materials are responsible for 

their content, reliability of the above facts, links, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scientific institutions and institutions of higher education that support the international conference: 

 

National University of Bioresources and Nature Management of  Ukraine (Kyiv); 

Mykolayiv National Agrarian University (Mykolaiv); 

Institute of Livestock of the National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine (Kharkiv); 

Dnipro State Agrarian and Economic University (Dnipro); 

Odessa State Ecological University (Odessa); 

Pomeranian   Academy in Slupsk (Poland, Słupsk); 

Estonian University of Life Sciences (Tartu, Estonia); 

University of Helsinki (Finland); 

Agrarian in the university Plovdiv (Bulgaria); 

Tashkent State Agrarian University (Uzbekistan, Tashkent). 
 

 

 

 

 



ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНИХ ЗАПИСІВ 

у позатекстовому списку бібліографічних посилань відповідно до вимог 

ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання» 

з поправками (код УКНД 01.140.40) 

 

Поправки й уточнення до оформлення бібліографічних записів: 

 у складі вихідних даних може не вказуватися найменування (ім’я) 

видавця; 

 для електронних ресурсів за наявності і гіперпосилання (http://...), і 

цифрового ідентифікатора DOI краще, щоб було вказано саме номер DOI; 

 можна не наводити відомості про серію видання книги (наприклад, 

Серия «100 главных книг» та ін.) та Міжнародний стандартний номер 

(ISSN, ISBN тощо); 

 повернено пробіли перед двокрапками, крапкою з комою в 

уточненнях про тип видання (монографія, підручник, дисертація тощо), у 

відомостях про видавника; 

 назви міст, де видано джерело, обов’язково пишуться повністю; 

 у поданні джерела, що є частиною іншого (частина книги, 

періодичного видання, збірника тощо), обов’язково виділяти курсивом 

книгу/журнал, частиною якого є певний матеріал; 

 відомості «навчальний посібник», «для студентів вузів» краще не 

скорочувати (уточнення про студентів можна взагалі прибирати, 

залишаючи лише «підручник/навчальний посібник»); 

 для книг, де 1–3 автори, необхідно вказувати прізвища автора/всіх 

двох(трьох) на початку джерела; для книг, де автором є 4 та більше осіб, 

після знака / вказується прізвище першого та додається та ін. (et al. – для 

англомовних); 

 назви періодичних видань необхідно розписувати, наприклад: Вісник 

Книжкової палати, Науковий вісник Київського національного університету 



імені Тараса Шевченка (це особливо стосується слів «вісник», «журнал», 

«наукові записки» тощо); 

 дещо змінено оформлення в збірнику дати й місця проведення 

конференції; 

 знак // використовується в оформленні архівних документів для 

відділення об’єкта посилання від пошукових даних (тобто відділення назви 

матеріалу від назви архіву). 

 

1 автор (без редактора) 

1. Федорова Л.Д. З історії пам’яткоохоронної та музейної справи у 
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