
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-
практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної 
біології, тваринництва та ветеринарної медицини». 

Місце проведення конференції: 
Інститут біології тварин НААН,  
м. Львів, вул. В. Стуса, 38. 

Під час конференції будуть працювати секції: 
1.  Фізіологія та біохімія. 
2.  Живлення та годівля тварин. 
3.  Ветеринарна медицина. 
4.  Біотехнологія та екологія у тваринництві. 

Регламент виступів: 
 пленарна доповідь  — до 20 хв.; 
 секційна доповідь — до 10 хв. 

Доповіді просимо готувати з використанням 
мультимедійного проектора.  

Робочі мови конференції: 
українська, англійська.  

У рамках конференції будуть представлені стендові 
доповіді та відбудеться виставка друкованої продукції, 
зразків ветеринарних препаратів, кормових добавок.  

Для участі у роботі конференції потрібно до 1 серпня 
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ на сайті Інституту біології тварин НААН 
http://www.inenbiol.com/index.php/home-conference 

Важливі дати 

до 1 серпня — РЕЄСТРАЦІЯ    

до 1 серпня — прийом  матеріалів (тези/стаття, квитанція 
про оплату публікації) 

до 1 вересня — затвердження програми конференції та 
розміщення відповідної інформації на офіційному сайті 

Учасники конференції отримають 
сертифікати 

Для друку Ваших матеріалів необхідно до 1 серпня 
2018 року надіслати тези або статтю та копію квитанції про 
оплату за їх друк на e-mail відповідної редакції. 

Подані тези будуть опубліковані у науковому 
журналі Інституту біології тварин НААН «Біологія 
тварин», включеного до переліку фахових видань 
МОН України (біологічні, сільськогосподарські і 
ветеринарні науки) та наукометричних баз даних. 
З вимогами оформлення тез можна ознайомитися за 
адресою: www.inenbiol.com.  

Платіж за опублікування тез (60 грн) та оргвнесок 
(200 грн) перерахувати на рахунок Інституту біології 
тварин НААН: ДКСУ м. Київ ЄДРПОУ 30995014, 
МФО 820172 р/р  31257241100730 

Подані статті будуть опубліковані у Науково-
технічному бюлетені (НТБ) Державного науково-
дослідного контрольного інституту ветпрепаратів та 
кормових добавок і Інституту біології тварин НААН, який 
включений до переліку фахових видань МОН України 
(сільськогосподарські та ветеринарні науки). 
З вимогами оформлення статей можна ознайомитися 
за адресою: www.scivp.lviv.ua.  

Платіж за опублікування статті (50 грн за 1 сторінку) 
перерахувати на рахунок ДНДКІ ветпрепаратів та 
кормових добавок: р/р 26004000091244 в ПАТ 
«Укрексімбанк» у м. Львові, МФО 325718, ЄДРПОУ 
00485670. 

Контактні телефони для друку матеріалів: 

Редакція НТБ ДНДКІ:  
+38 (032) 231-63-76, +38 (067) 674-68-80 
Чайковська Олександра Іллівна 

Редакція наукового журналу «Біологія тварин»  
+38 (032) 260-07-95, +38 (096) 279-26-33 
Грабовська Олександра Степанівна 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
Тези українською або англійською мовами до 1 стор., 

формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє 
— 2,5 см, абзац — 1,25 см, шрифт Times New Roman, 
розмір — 12 pt, міжрядковий інтервал — 1. 

Структура тез: УДК; НАЗВА ТЕЗ (великими 
літерами); ініціали, прізвище (курсивом); науковий 
ступінь, посада авторів; e-mail першого автора; назва 
установи, місто. 

Тези повинні містити вступ (актуальність), мету, 
матеріали і методи, результати та висновки. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 
Статті українською або англійською мовою, формат А4 з 

полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,54 см, 
абзац — 1,25 см, шрифт Times New Roman, розмір — 12 pt, 
міжрядковий інтервал — 1. 

Структура статті: 
— УДК у лівому верхньому куті першої сторінки, 
— НАЗВА СТАТТІ (великими жирними літерами), 
— ініціали, прізвище автора, науковий ступінь, вчене 
звання (курсивом), 
— назва наукової установи та адреса, де працює автор, 
— анотація українською мовою (10 рядків) (курсивом), 
— ключові слова (10–15 слів, ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ). 

Текст статті включає: аналіз теми досліджень та 
мету досліджень, матеріали і методи, результати й 
обговорення. Оформлення таблиць: шрифт 10, слово 
Таблиця (курсивом) у правому куті, заголовок таблиці 
жирними літерами по центру. Таблиці, формули, 
рисунки вставляти у порядку згадування. 
— В И С Н О В К И  
— Перспективи подальших досліджень (1–3 речення) 
— анотація англійською та російською мовами (для 
іноземних — українською): НАЗВА СТАТТІ (великими 
жирними літерами), ініціали та прізвище автора 
(курсивом), назва і адреса наукової установи, 
А Н Н О Т А Ц И Я  та S U M M A R Y , текст анотації 
та ключові слова, ідентичні українській версії. 
— ЛІТЕРАТУРА, у порядку згадування джерел у тексті 
(ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). 
— окремим файлом надіслати анотацію англійською 
мовою (обсяг 1 стор., 14 пт). 



Довідкова інформація: 
 
 

 
Наша адреса: 

Інститут біології тварин НААН 
вул. В. Стуса, 38, м. Львів, 79034 

 

Контактні телефони: 

(+38 032) 260–07–95 
приймальна 

(+38 097) 384–21–77 
Лучка Іван Васильович 

(+38 096) 279–26–33 
Грабовська Олександра Степанівна 

 
e-mail: 

conference@inenbiol.com.ua 

editor_j@inenbiol.com.ua 
 

 

Схема доїзду  
до Інституту біології тварин НААН: 

від залізничного вокзалу: 
автобусним маршрутом № 16  

(до зупинки вул. Угорська); 

від центру міста:  
трамваєм № 8, автобусними маршрутами 

№ 4а, 26, 53 (до зупинки вул. Угорська). 

автобусним вул. Дунайська). 

 

 
Будемо раді Вашій участі  

на конференції ! 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ  
АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН  
 

 
 

З А П Р О Ш Е Н Н Я  
 

на міжнародну 
науково-практичну конференцію 

 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ 
БІОЛОГІЇ, ТВАРИННИЦТВА ТА 
ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ»   

4–5 жовтня 2018 року 

 

 

м. Львів 


