
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА І АГРОПРОМИСЛОВОГО 

ВИРОБНИЦТВА 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ - ЗАПРОШЕННЯ 

 

Шановні колеги, 

запрошуємо Вас прийняти участь у міжнародній інтернет конференції 

 

«РОЗВИТОК ГАЛУЗІ ТВАРИННИЦТВА  

В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 

 

яка відбудеться 04 листопада 2022 року о 10.00 годині 

 

 

 

 

Полтава – 2022 

 



НАУКОВІ СЕКЦІЇ: 

 Генетика та технологія відтворення сільськогосподарських 

тварин. 

 Розведення і селекція сільськогосподарських тварин. 

 Технологія виробництва продукції тваринництва. 

 Виробництво екологічно безпечної продукції тваринництва. 

 Ветеринарна медицина. 

 

Для участі в конференції потрібно надіслати тези до 01 листопада 2022 

року. 

Робота конференції буде проведена у форматі: Zoom, очна, заочна з 

публікацією матеріалів конференції у збірнику. Публікація тез в збірнику -

безкоштовна. Конференція зареєстрована в Державній науковій установі 

“Український інститут науково-технічної експертизи та інформації” 

(УкрІНТЕІ). 

До участі в конференції запрошуються молоді вчені, докторанти, 

аспіранти, здобувачі вищої освіти та спеціалісти. 

Відомості про конференцію розміщені на веб-сайті Інституту 

свинарства і АПВ НААН http://www.svinarstvo.com/index.php/ua/ та у 

соціальній мережі Facebook. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

 Мова: українська та англійська; 

 Перший рядок –УДК зліва у верхньому куті 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. 

http://www.uintei.kiev.ua/
http://www.svinarstvo.com/index.php/ua/
http://www.facebook.com/events/1917733528330860/


Рекомендований обсяг тез  – 2-3 сторінки. 

Тези доповіді у вигляді підписаного файлу: ПІБ, _тези конференції,   

надіслати на електронну пошту allavero@ukr.net. Після чого Ви отримаєте 

лист на Вашу електронну адресу з посиланням на платформу Zoom та  

програму конференції.  

Програма конференції формується із надісланих доповідей. 

Відповідальність за зміст публікації несе автор. Оргкомітет має право 

редагувати та відхиляти надіслані матеріали. 

У день проходження конференції (04 листопада о 10.00 годині) Вам 

потрібно перейти за посиланням і ви автоматично приєднаєтеся до 

платформи інтернет – конференції.  

Тези доповідей конференції будуть опубліковані в електронному 

збірнику й надіслані учасникам по бажанню. Сертифікати в електронному 

форматі, надаються тим учасникам, які виступили в конференції очно та 

будуть надіслані на вказану електрону пошту. 

 

 

 

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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:allavero@ukr.net


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

Голова організаційного комітету:  

Олександр ЦЕРЕНЮК, директор Інституту свинарства і АПВ НААН  

доктор сільськогосподарських наук, доцент. 

Заступник голови організаційного комітету:  

Сергій СМИСЛОВ, заступник директора Інституту свинарства і АПВ, 

кандидат сільськогосподарських наук. 

Члени організаційного комітету: 

Остап ЖУКОРСЬКИЙ, академік секретар Відділення зоотехнії НААН, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН; 

Валентин РИБАЛКО, головний науковий співробітник лабораторії 

селекції, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН; 

Микола БЕРЕЗОВСЬКИЙ, головний науковий співробітник лабораторії 

селекції , доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент 

НААН; 

Марія ІЛЬЧЕНКО, вчений секретар Інституту свинарства і АПВ, кандидат 

сільськогосподарських наук, старший дослідник; 

Людмила ГРИШИНА, завідувачка відділу селекції та генетики Інституту 

свинарства і АПВ, доктор сільськогосподарських наук, старший науковий 

співробітник; 

Віктор ХАЛАК, завідувач лабораторії тваринництва ДУ «Інститут 

зернових культур НААН», кандидат сільськогосподарських наук, старший 

науковий співробітник;  

Габріелла БІРТА, завідувачка кафедри товарознавства, біотехнології, 

експертизи та митної справи ПУЕТ, доктор сільськогосподарських наук, 

професор; 

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. 

 

Адреса оргкомітету: м. Полтава, вул. Шведська Могила 1, 

Email: pigbreeding@ukr.net 

Тел. 067-53-82-545 

 

Контактна особа: Хоценко Алла Володимирівна (allavero@ukr.net.),  

тел. 099-98-08-161 

mailto:pigbreeding@ukr.net
mailto:allavero@ukr.net


 

Міністерство освіти і науки України 

 

Державна наукова установа 

«Український інститут науково-технічної 

експертизи та інформації» 

 

 
 

ПОСВІДЧЕННЯ № 459 

 

від 21 жовтня 2022 р. 

 

про реєстрацію 
проведення заходу 

Міжнародна інтернет конференція 

 

за темою «Розвиток галузі тваринництва в умовах 

євроінтеграції» 

 

що вищеназваний 

захід проводиться 

 

Полтава 

 

Одержувач Інститут свинарства і агропромислового виробництва 

 

 

Термін проведення: 04 листопада 2022 р. 

 

Кількість учасників: 100 
 


