
 
 

Прізвище _____________________________________________ 

Ім'я, по батькові  _______________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання __________________________ 

Місце роботи (навчання) ________________________________ 

Посада  _______________________________________________ 

Назва доповіді _________________________________________ 

Напрям _______________________________________________ 

Контактний тел.  _______________________________________ 

E-mail ________________________________________________ 
Планую (необхідне підкреслити):  

> виступити з доповіддю (до 15 хв.) 

> публікація тез без доповіді 
 

Реєстраційна форма подається без скорочень! 

Проїзд, проживання та харчування учасників 

буде здійснюватися за власний рахунок. 
 

Адреса проведення конференції: 
Житомирський національний агроекологічний університет  

бульвар Старий 7  

м. Житомир  

10008. 
 

Контактні особи оргкомітету: 

Вигера Сергій Михайлович 

тел. (097) 962–01–83 

Ключевич Михайло Михайлович  

тел. (097) 400–78–03  

Столяр Світлана Григорівна 

тел. (097) 614–76–04  

E-mail: trofologia@ukr.net  
 

СПОДІВАЄМОСЯ НА ВАШУ АКТИВНУ 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ! 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І Всеукраїнська науково-освітньо-практична конференція 

 

 

 

 

«ТРОФОЛОГІЯ (ВЧЕННЯ ПРО ЗАКОНОМІРНОСТІ 

ЖИВЛЕННЯ БІОТИ ТА ПРАВИЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ) – НОВІТНІЙ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ 

НАПРЯМ В УКРАЇНІ»  

 

 

25-26 квітня 2019 року 

 

 

 

Житомир – 2019 

ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

 



 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

25-26 квітня 2019 року в Житомирському національному 

агроекологічному університеті відбудеться І Всеукраїнська науково-

освітньо-практична конференція «Трофологія (вчення про 

закономірності живлення біоти та правильного харчування людей) – 

новітній міждисциплінарний напрям в Україні». 
 

Мистецтво харчування – 

Неоціниме багатство 

Заради здоров’я, довголіття 

Та щасливого життя! 

 
 

 

 

 

 

 Трофологія людини, теорія і практика. Дієтологія. Нутриціологія 

 Закономірності живлення рослин-продуцентів. 

 Трофологічна спеціалізація тваринного світу. 

 Трофологічна спеціалізація гексапод (ентогнат та комах). 

 Закономірності живлення мікробіоти. 

 Продовольча безпека в світі та Україні. 

 Методологія виробництва безпечної та якісної продукції. 

 Природоохоронний захист рослин при виробництві продукції, 

зберіганні її в складських приміщеннях та закладах реалізації. 

 
 

 

 

 

Для участі у конференції Вам необхідно до 20 квітня 2019 року 

надіслати на електронну пошту trofologia@ukr.net наступні документи:  

- заявку щодо участі у конференції; 

- тези доповіді; 

- копію квитанції про оплату організаційного внеску. 

 

Організаційний внесок становить при очній та заочній формі 

участі, включаючи електронну публікацію тез – 50 грн; студентам та 

магістрам – 30 грн.  
 

 

При оплаті оргвнеску на рахунок: 4149437861119152 Столяр 

Світлани Григорівни, слід обов’язково зазначити прізвище автора 

публікації. 

Усі учасники конференції отримують електронний збірник тез 

доповідей та сертифікат учасника. 

 

 

 

Тези доповідей обсягом до 3-х сторінок надруковані у текстовому 

процесорі МS Word шрифтом «Times New Roman» розміром 10 pt на 

аркуші паперу формату А5 (148х210 мм). Стиль тексту – звичайний, поля 

з усіх боків – 2 см. Міжрядковий інтервал одинарний. Величина 

абзацного відступу 1 см. 

Вимоги до таблиць: шрифт «Times New Roman», розмір 10 pt; 

таблиці не повинні виходити за межі тексту. 

Вимоги до рисунків: шрифт «Times New Roman», розмір 10 pt без 

будь-яких виділень; при використанні MS Excel для побудови графіків 

обов'язково додатково надавати файл зі створеними рисунками. 

Вимоги до формул: у МS Word 2007 (2010) при впровадженні 

формул використовувати Microsoft Equation 3.0. 

Список використаної літератури оформляється згідно стандартів 

бібліографічного опису (ДСТУ 3008-2015). 

Індекс УДК (вирівнювання по лівому краю). 

Назва доповіді наводиться напівжирними прописними літерами, 

вирівнювання по центру. З лівого боку під назвою доповіді через один 

інтервал - ініціали та прізвище, науковий ступінь, вчене звання автора і 

назва установи, де він працює. Нижче, через один рядок, текст доповіді. 

Посилання на літературу наводяться у тексті у квадратних дужках, де 

вказується їх номер у списку і сторінка. Текст повинен бути 

відредагований науково, стилістично і технічно. 

 

Редакційна група залишає за собою право редагувати та 

скорочувати надані матеріали, а також відхиляти їх у разі невідповідності 

тематиці конференції чи недотримання вищевказаних умов. 

 

Отримання матеріалів оргкомітетом підтверджується 

надісланим на Вашу електронну адресу листом-відповіддю. 

 

Напрями конференції: 
 

 

Умови участі у конференції 
 

Вимоги щодо оформлення тез доповідей 


