
 

 

Інститут біології тварин НААН

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 
практичної конференції молодих учених «Молоді учені у вирішенні 
актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 
присвяченій 90-річчю від дня народження докто
професора Скорохода Володимира Йосиповича

 
Дата проведення 

5–6 грудня 2019 року 

Місце проведення 

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

Напрями роботи конференції

 Фізіологія і біохімія тварин.
 Живлення тварин. 
 Ветеринарна медицина.
 Розведення, селекція та генетика тварин.
 Мікробіологія та біотехнологія
 Екологія. 

Форма участі 

 Усна доповідь (до 10 хв.)
 Стендова доповідь 

Важливі дати конференції

Реєстрація та подача матеріа
Публікація програми конференції

Умови участі 

Для участі у конференції необхідно:

 зареєструватись на сайті
 оплатити організаційний внесок

А - організаційні витрати, публікація тез (електронний 
примірник матеріалів конференції)

Б - організаційні витрати, публікація тез (друкований примірник 
матеріалів конференції) 
Організаційний внесок перерахувати на рах
р/р 31257241100730, ДКСУ м. Київ ЄДРПОУ 30995014, МФО 820172

 
 
 
 

Інститут біології тварин НААН

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХVІIІ Всеукраїнської науково
практичної конференції молодих учених «Молоді учені у вирішенні 
актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 

річчю від дня народження доктора біологічних наук, 
Скорохода Володимира Йосиповича. 

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

Напрями роботи конференції 

ія і біохімія тварин. 

Ветеринарна медицина. 
Розведення, селекція та генетика тварин. 

та біотехнологія. 

Усна доповідь (до 10 хв.) 

Важливі дати конференції 

Реєстрація та подача матеріалів    до 11 листопада
Публікація програми конференції   до 26 листопада

Для участі у конференції необхідно: 

зареєструватись на сайті Інституту біології тварин НААН (http
ний внесок 

організаційні витрати, публікація тез (електронний 
примірник матеріалів конференції) 

організаційні витрати, публікація тез (друкований примірник 

ційний внесок перерахувати на рахунок Інституту біології тварин НААН:
31257241100730, ДКСУ м. Київ ЄДРПОУ 30995014, МФО 820172
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Інститут біології тварин НААН 
 

І Всеукраїнської науково-
практичної конференції молодих учених «Молоді учені у вирішенні 
актуальних проблем біології, тваринництва та ветеринарної медицини», 

ра біологічних наук, 

листопада 
листопада 

http://www.inenbiol.com) 

150 грн. 

організаційні витрати, публікація тез (друкований примірник 200 грн. 

унок Інституту біології тварин НААН: 
31257241100730, ДКСУ м. Київ ЄДРПОУ 30995014, МФО 820172. 
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Додаткова інформація 
Матеріали (тези) конференції будуть опубліковані у науковому журналі 
Інституту біології тварин НААН «Біологія тварин», що входить до переліку 
фахових видань України (біологічні, сільськогосподарські і ветеринарні 
науки), якому присвоєний індекс DOI, індексується базами: Index Copernicus 
International, J-Gate, Open Academic Journals Index, Google Scholar. 
Електронний примірник матеріалів буде розміщено не веб-сторінці 
конференції. 
Автори несуть відповідальність за зміст і достовірність поданих матеріалів. 
Пересилка матеріалів здійснюється за рахунок отримувача. 
Учасники конференції котрі будуть представляти доповідь отримають 
сертифікат учасника. 
Для осіб, що потребують персонального запрошення на конференцію, 
прохання якнайшвидше звернутися до організаційного комітету. 
conference@inenbiol.com.ua 
Проїзд і проживання оплачується учасниками самостійно.  
Уся необхідна інформація про Львів (громадський транспорт, карта, місця 
проживання і харчування тощо) доступна на http://lviv.travel/ua/index 
 
Контактна інформація 
  

Інститут біології тварин НААН 
вул. Василя Стуса, 38, 
м. Львів, 79034, Україна 
e-mail: conference@inenbiol.com.ua 
тел.: +38 097-289-27-27 
Мазур Наталія Петрівна 

 

 

Запрошуємо до участі в конференції 
науковців, викладачів, докторантів, 
аспірантів, магістрантів, студентів!. 
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Тези публікуються українською або англійською мовою. 
Об’єм тез не повинен перевищувати 500 слів основної частина(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.  

Малюнки, таблиці та перелік літератури до тез включати не потрібно. 
Усі тези будуть рецензовані. 

 
Рекомендації до оформлення та змісту окремих розділів тез 
Назва 

Назва тез. Жирний шрифт 14 пт. Назва має бути інформативною та 
відображати суть Ваших досліджень.  

Автори. Вказати перші літери імен та прізвища авторів (по батькові, 
посади та наукові ступені зазначати не треба). Прізвище та ім’я автора, що 
презентуватиме роботу, має бути підкресленим.  

E-mail адреса доповідача.  
Установа. Назва, місто. 

Основна частина тез 
Вступ. Коротко опишіть актуальність та стан вивчення досліджуваної 

проблеми, подайте мету ваших досліджень. 
Методи. Вкажіть схему досліду, методи досліджень та спосіб 

статистичної обробки даних. Будь ласка, вказуйте назви методів та уникайте 
узагальнень («епідеміологічні», «бактеріологічні методи», «статистичний 
аналіз», «стандартні методики»).  

Результати. Усі результати повинні відповідати методам, описаним у 
попередньому розділі. Ми рекомендуємо включати лише дані з дослідження, 
яке Ви описуєте, та не надавати додаткових даних літератури та посилань на 
свої попередні публікації у цьому розділі. Будь ласка, зазначайте чіткі 
значення із розрахунком та оцінкою показників варіації, статистичної 
значущості тощо. 

Висновки. Узагальніть свої результати та обґрунтуйте їх наукове та 
практичне значення. Ваші твердження мають опиратися на дані подані у 
розділі «Результати». Висновки мають бути пов’язані з метою дослідження 
та/або гіпотезою, наведеною у «Вступі».  

Ключові слова: До 5 слів. 

Стендові доповіді мають бути формату А0 (розмір 841×1189 мм), 
орієнтація — вертикальна. 

Контактна інформація 
  

e-mail: conference@inenbiol.com.ua 
тел.: +38 097-289-27-27 
Мазур Наталія Петрівна 

Вимоги до оформлення тез 

Вимоги до оформлення постера 


