НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО
ВИРОБНИЦТВА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ

Шановні колеги,
Оргкомітет та дирекція Інституту свинарства і АПВ запрошує Вас
прийняти участь в науково-практичній конференції молодих учених та
аспірантів з міжнародною участю
«ПРОБЛЕМИ РОЗВЕДЕННЯ, ГЕНЕТИКИ, ВІДТВОРЕННЯ ТА
ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ У ТВАРИННИЦТВІ»,
присвячену 85-річчю від дня народження і 67 років виробничої,
наукової, педагогічної та громадської діяльності доктора
сільськогосподарських наук, професора, академіка НААН України Валентина
Павловича Рибалка,
яка відбудеться 26 жовтня 2021 року об 11.00 годині в актовій залі
Інституту



тварин.



Роботу конференції буде організовано по секціях:
Розведення і селекція сільськогосподарських тварин.
Генетика та технологія відтворення сільськогосподарських
Технологія виробництва продукції тваринництва.
Виробництво екологічно безпечної продукції тваринництва.

Для участі в конференції потрібно до 20 жовтня надіслати тези.
Робота конференції буде проведена в змішаному форматі: zoom, очна,
заочна з публікацією матеріалів конференції у збірнику. Публікація тез в
збірнику - безкоштовна.
До участі запрошуються молоді вчені, докторанти, аспіранти, здобувачі
вищої освіти.
Вимоги до оформлення тез:

Мова: українська, російська та англійська

Перший рядок –УДК зліва у верхньому куту без абзацу

Другий рядок – НАЗВА ТЕЗ – напівжирним шрифтом,
прописними буквами, вирівнювання по центру

Третій рядок – ПІБ автора (авторів) повністю

Четвертий рядок – вчене звання, наукова ступінь (за наявності),
назва організації, країна

Набір тексту тез виконується у редакторі Microsoft Word

Шрифт –Times New Roman; розмір кегля – 14;

Міжстроковий інтервал – 1,0;

Абзац – 1,25 см;

Поля верхнього, нижнього і лівого та правого – 2,0 см

Орієнтація - книжна
У тексті тез посилання на використані літературні джерела слід
зазначати порядковим номером, виділеним двома квадратними дужками,
згідно з переліком джерел. Перелік використаних літературних джерел слід
наводити в кінці статті в порядку появи відповідних посилань.
Рекомендований обсяг тез – 2-3 сторінки.
Тези доповіді у вигляді підписаного файлу: ПІБ, _тези конфер.,
надіслати на електронну пошту allavero@ukr.net. Після чого Ви отримаєте
лист на Вашу електронну адресу з посиланням на платформу Zoom та
програму конференції.
У день проходження конференції (26 жовтня об 11.00) Вам потрібно
перейти за посиланням і ви автоматично приєднаєтеся до платформи
інтернет – конференції.

Приклад оформлення тез
УДК
ВИЗНАЧЕННЯ СТРЕСЧУТЛИВОСТІ МОЛОДНЯКУ СВИНЕЙ РІЗНИХ
ГЕНОТИПІВ
Іванов Іван Петрович.,
аспірант
Інститут свинарства і АПВ НААН
м. Полтава, Україна
Текст тез
Література:
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Голова організаційного комітету:
Василь Волощук, директор Інституту свинарства і АПВ НААН доктор
сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН.
Заступник голови організаційного комітету:
Сергій Смислов, заступник директора Інституту свинарства і АПВ,
кандидат сільськогосподарських наук.
Члени організаційного комітету:
Марія Ільченко, вчений секретар Інституту свинарства і АПВ, кандидат
сільськогосподарських наук;
Людмила Гришина, завідувач відділу селекції та генетики Інституту
свинарства і АПВ, доктор сільськогосподарських наук, ст. науковий
співробітник;
Володимир Іванов, провідний науковий співробітник лабораторії
інноваційних технологій та експериментальних тваринницьких об’єктів
Інституту свинарства і АПВ, доктор сільськогосподарських наук, професор;
Світлана Войтенко, зав. відділом інтелектуальної власності, маркетингу
інновацій та аспірантури Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.
Зубця НААН, доктор сільськогосподарських наук, професор;
Михайло Гиль, декан факультету ТВППТСБ Миколаївського
національного аграрного університету, доктор сільськогосподарських наук,
професор кафедри генетики, годівлі тварин та біотехнології;
Руслан Сусол, професор кафедри технології виробництва і переробки
продукції тваринництва Одеського державного аграрного університету,
доктор сільськогосподарських наук, доцент;
Алла Хоценко, виконуюча обов’язки завідувачки лабораторії

молочного скотарства Інституту свинарства і АПВ, кандидат
сільськогосподарських наук, Голова ради молодих учених;
Тетяна Конкс, науковий співробітник лабораторії наукових досліджень
з питань інтелектуальної власності та маркетингу інновацій, патентознавець
Інституту.
Єлизавета Будаква, аспірант.
Адреса оргкомітету: м. Полтава, вул. .Шведська могила 1,
Email: pigbreeding@ukr.net
Тел. 0675382545
Контактна особа – Хоценко Алла Володимирівна (allavero@ukr.net),
тел.+380999808161

