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Шановні колеги! 
Запрошуємо до участі у ХX всеукраїнській 

науково-практичній конференції молодих вчених,  
присвяченій 90-річчю від дня народження  

доктора біологічних наук, професора, член-кореспондента НААН,  
заслуженого діяча науки і техніки України 

Макара Івана Арсентійовича  

 
19 травня 2022 року, м. Львів 

 

Організатори 

Інститут біології тварин НААН, м. Львів 

Партнери 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

Місце проведення 

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

Робочі мови 

Українська, англійська 

Формат проведення 

Онлайн – цифрова платформа ZOOM 

Тематика і основні напрями  

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

Реєстраційні внески 

Участь у конференції безкоштовна! 

 

 



Реєстрація учасників і подання матеріалів   до 25 квітня  2022 р. 
Повідомлення про прийняття або відхилення матеріалів   до 30 квітня  2022 р. 
Публікація програми конференції  до 10 травня 2022 р. 

Реєстрація і подача матеріалів 
Для участі у роботі конференції подання матеріалів потрібно пройти реєстрацію:   
https://www.inenbiol.com/index.php/reiestratsiia  
Тези конференції будуть опубліковані у науковому журналі  «Біологія тварин».  
Відібрані організаційним комітетом тези можуть бути опубліковані як статті. 
Електронний примірник матеріалів конференції безкоштовний. За бажанням можна 
замовити друкований примірник метеріалів конференції вартість — 200 грн. 
 

Вимоги до матеріалів 

Мова — українська, англійська. 
Обсяг тез —до 5000 символів (з пробілами). Формат А4 з полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,5 
см, абзац — 1,25 см, шрифт Arial, розмір — 10 pt, міжрядковий інтервал — 1. 
Структура тез 

Назва тез. Жирний шрифт, 12 пт. Назва має бути інформативною та відображати суть Ваших досліджень. 
Автори. Перші літери імен та прізвища авторів (по-батькові, посади та наукові ступені вказувати не потрібно).  
e-mail доповідача. 
Установа. Назва, місто, країна. 
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 («бактеріологічні методи», «статистичний аналіз», «стандартні 
методики»). 

Результати: усі результати повинні відповідати методам, описаним у попередньому розділі. Будь ласка, 
зазначайте чіткі значення із розрахунком та оцінкою показників варіації, статистичної обробки даних. 

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. 

Підзаголовки для структурних частин 
(«Вступ», «Методи», «Результати», «Висновки») не потрібно писати. 

Малюнки, таблиці та перелік літератури в тезах не публікуються. Згадки на джерела літератури у тексті 
подавати у форматі: [прізвище автора, рік]. 
Оргкомітет залишає за собою право надсилати тези на доопрацювання, відхиляти їх у випадку невідповідності 

тематиці конференції або зазначеним вимогам. Відповідальність за наукову достовірність даних, поданих у 

матеріалах, несуть автори.  

 

Контактна інформація 
 

 

Понкало Леся Ігорівна 
тел. +38 067 75-30-548  

conference@inenbiol.com.ua 

 

 
Веб-сайт:       Фейсбук-подія: 
https://inenbiol.com/index.php/home-conference-2   https://fb.me/e/2XowXTkdd 

 

Важливі дати і терміни 

https://www.inenbiol.com/index.php/reiestratsiia
https://inenbiol.com/index.php/home-conference-2

