
Паважаныя калегi! 
УА «Вiцебская ордэна «Знак Пашаны» дзяржаўная акадэмiя ветэ-

рынарнай медыцыны» 21-22 мая 2015 года праводзiць IV Рэспуб-

лiканскую навукова-практычную  канферэнцыю навучэнцаў аграрных 

каледжаў «Моладзь Беларусi – iннавацыйнаму развiццю АПК». 

Канферэнцыя праводзiцца ў рамках 100-й Мiжнароднай навукова-

практычнай канферэнцыi студэнтаў i магiстрантаў «Студэнты – 

навуцы i практыцы АПК». 
 

21 мая – дзень заезду 

22 мая – работа секцый 

 

Работа канферэнцыi будзе правадзiцца па наступных напрамках: 

1) Ветэрынарная медыцына; 

2) Заатэхнiя, агранамiя i ахова раслiн; 

3)  Механiзацыя i аўтаматызацыя сельскай гаспадаркi; 

4) Эканомiка АПК. 

 
Рабочыя мовы канферэнцыi – беларуская, руская.  

Лепшыя матэрыялы будуць надрукаваныя у тэзiсах  100-й Мiжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыi студэнтаў i магiстрантаў «Cтудэнты  

– навуцы i практыцы АПК».  Публiкацыя тэзiсаў бясплатная. 

Для ўдзелу ў рабоце канферэнцыi неабходна накiраваць на адрас ака-

дэмii да 30 красавiка 2015 г. наступныя матэрыялы: 

- заяўку на ўдзел у канферэнцыi*; 

- тэзiс на папяровым носьбiце, падпiсаны аўтарам i яго навуковым 

кiраўнiком i аформлены згодна з патрабаваннямi**; 

- электронны варыянт тэзiса (прымаецца  толькi па электроннай пош-

це (прыклад назвы файла «Смiлавiцкi ГАК – Пятроў П. П.» (прозвiшча i 

iнiцыялы першага аўтара)). 

 

 

Тэзiсы ў выглядзе файлаў ад адной навучальнай установы павiнны 

быць прадстаўлены ў адным электронным лiсце.  

Патрабаваннi да афармлення тэзiсаў. Тэзiсы пiшуцца на беларускай 

альбо рускай мовах з аднаго боку лiста фармата А4 (210x297 мм).  

Аб’ём - 1 поўная старонка камп’ютарнага набору ў рэдактары Mi-

crosoft Word 97 i вышэй, iнтэрвал – адзiнарны, шрыфт 14, Times New 

Roman Cyr. Абзацны водступ – 1,25 см.  Палi: злева - 30 мм, справа, 

уверсе, унiзе - 20 мм.  

Тэкст тэзiсаў набiраецца ў наступным парадку:  УДК (змяшчаецца 

ўверсе злева), прозвiшча i iнiцыялы аўтара i яго навуковага кiраўнiка, 

вучоная ступень i званне навуковага кiраўнiка (пры наяўнасцi), поўная 

назва ўстановы адукацыi, горад, краiна, назва тэзiса, тэкст тэзiса. Про-

звiшча i iнiцыялы аўтара i яго навуковага кiраўнiка,  назва тэзiса 

набiраюцца вялiкiмi лiтарамi, напаўтлустым шрыфтам, выраўноўванне – 

па левым краi старонкi. Тэкст тэзiсу выраўноўваецца па шырынi. 

Таблiцы, малюнкi, фатаздымкi, графiкi, спiс лiтаратуры ў тэзiсах 

прыводзiць не патрэбна.  

Тэкст тэзiсаў неабходна дбайна выверыць. Аўтары i iх навуковыя 

кiраўнiкi нясуць персанальную адказнасць за змест i афармленне тэкста. 

Адным аўтарам (цi ў сааўтарстве) можа быць прадстаўлена не больш 

за два тэзiсы ў адной секцыi, колькасць сааўтараў у адной рабоце - не 

больш за пяць. Прадстаўляемыя да ўдзелу ў канферэнцыi матэрыялы 

павiнны ўтрымлiваць вынiкi ўласных даследванняў. Не прымаюцца 

тэзiсы з iнфрармацыяй у выглядзе агляда.  

Тэзiсы, не адпавядаючыя вышэйпаказаным патрабаванням, 

навуковаму ўзроўню канферэнцыi, а таксама прадстаўленыя пасля 

30 красавiка, разглядацца i друкавацца не будуць. 

 

Старшыня канферэнцыi – Бялко А. А., прарэктар па НДР;  

Адказны сакратар канферэнцыi – Пятроўскi С.У.,  намеснiк старшынi 

савета НДРС. 

Матэрыялы для ўдзелу у канферэнцыi дасылаюцца па электроннай пош-

це:  vitebsk_studkonf2015@tut.by 

 

 

Кантактныя тэлефоны:  

(0212) 37-04-42 – Бялко Аляксандр Аляксандравiч, прарэктар па навуко-

вай рабоце. 

(0212) 53-80-94, 37-26-60 - Пятроўскi Сяргей Уладзiмiравiч, адказны за 

НДРС. 

mailto:%20vitebsk_studkonf2015@tut.by


*Узор афармлення заяўкi на ўдзел у канферэнцыi 
 
 

ЗАЯЎКА 
на ўдзел у IV Рэспублiканскай навукова-практычнай канферэнцыi 

навучэнцаў аграрных каледжаў «Моладзь Беларусi – iннавацыйнаму 

развiццю АПК» 

 
Дырэктар (намеснiк дырэктара)____________ (Iмя, Iмя па бацьку, прозвiшча) 

 

 

**Узор афармлення тэзiса 

УДК 619:614.48:636.934.57 

ПАТАПАВА К. I., студэнтка 

Навуковы кiраўнiк КЯДРОЎ I. С., выкладчык 

УА «Аграрны каледж УА ВДАВМ» 

в. Лужасна, Вiцебскi раён, Вiцебская вобласць, Рэспублiка Беларусь 

РАСПАЎСЮДЖВАННЕ РЭСПIРАТОРНЫХ ЗАХВОРВАННЯЎ 

ВА ЎМОВАХ СВIНАКОМПЛЕКСУ 

 

Ва ўмовах свiнагадоўчых комплексаў шырокае распаўсюджванне 

маюць рэспiраторныя захворваннi…  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

МIНIСТЭРСТВА  

СЕЛЬСКАЙ ГАСПАДАРКI I ХАРЧАВАННЯ 

РЭСПУБЛIКI БЕЛАРУСЬ 

 

Установа адукацыi 

«Вiцебская ордэна «Знак Пашаны»  

дзяржаўная акадэмiя  

ветэрынарнай медыцыны» 
 

 

IV Рэспублiканская навукова-практычная канферэнцыя 

навучэнцаў аграрных каледжаў  

«Моладзь Беларусi – iннавацыйнаму развiццю АПК» 
 

21-22 мая 2015 г.  
 

 
 

Вiцебск 2015 

 

Назва ўстановы адукацыi___________ 

 

№ 

П

П 

Прозвiшча, 

iмя, iмя па 

бацьку 

ўдзельнiка 

Курс, спе-

цыяльнасць 

Назва дакла-

да 

Кантактны 

тэлефон, e-

mail 

Удзел воч-

ны/завочны, 

неабходнасць 

у iнтэрнаце 

      


