
 

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
11 вересня, середа 

 
Реєстрація та  поселення учасників  
Відкриття конференції  
Пленарне засідання 
Товариська вечірка  
  

12 вересня, четвер 
 
Секційні засідання (годівля, біохімія, та 

фізіологія тварин; генетика та розведення 

тварин; біотехнологія, репродукція тварин і 

екологія) 

Відпочинок на природі 

 

 
13 вересня, п’ятниця  

 
Секційні засідання (захист здоров’я тварин 
та якість продукції тваринництва; 
технологія та механізація виробництва 
продукції тваринництва; економіка, 
менеджмент, маркетинг) 
Підведення підсумків роботи конференції, 
вручення сертифікатів учасникам, 
закриття конференції  

 

Проживання та харчування 

Вартість проживання у РОК «ЕЛАТ» становить: 
� у двомісному однокімнатному 

номері – 75 грн./доба; 
� у чотиримісному однокімнатному 

номері - 50 грн./доба 
Вартість харчування складає 275 грн. за три дні 
перебування на конференції. 

Участь у товариській вечірці та відпочинку на 
природі  - 100 грн. 

 
Довідки за телефонами: 

 
Шкавро Наталя Миколаївна,  
з питань доповідей та друку статей 
тел.: (050) 716-73-36, 
Зозуля Юлія Олександрівна,  
з питань реєстрації та проживання  
тел.: (098) 123-45-09 

e-mail: org-conf2012@ukr.net  
сайт: http://avian.ho.ua/animal/ 
 
Адреса оргкомітету: Інститут тваринництва 
НААН України 
62404, м.Харків, с.Кулиничі, 
вул. 7-ї Гвардійської армії, 3 

 

Заїзд та реєстрація 
  
Реєстрація учасників конференції 

розпочнеться 11 вересня з 8.00 до 10.00 год. в 
Інституті тваринництва (м. Харків) та з 8.00 до 
12.00 у оздоровчому комплексі «Елат». 
Проїзд до ІТ НААН : 

- від зупинки біля станції метро „Академіка 

Барабашова” маршрутним таксі № 38Е до 

зупинки «Інститут тваринництва». 

Від Інституту о 10.00 год. трансфер  до 

оздоровчого комплексу  «ЕЛАТ» 
 

Інформація для спонсорів 
Запрошуємо потенційних спонсорів взяти 
активну участь у підготовці та проведенні 

конференції: 
� розміщення рекламних матеріалів у 

папках учасників та приміщенні 
конференцзалу – 100 грн; 

� інформаційний виступ –200 грн; 
� участь у комплектації  папки учасника 

(ручки, блокноти, бейджи тощо з 
логотипами компанії) 

VІI Всеукраїнська науково-
практична конференція 

молодих вчених 
 

«Сучасні досягнення у 
тваринництві та 
птахівництві» 

 
 

 

 

Інститут тваринництва 
Національної академії аграрних наук 

України 

Українське відділення Всесвітньої 
наукової асоціації 
 з птахівництва 

ДП Дослідне господарство 
«Гонтарівка» 

 
 
 

11-13 вересня 2013 р. 
с. Мартова ,  
РОК «ЕЛАТ» 



Шановні колеги! 
Інститут тваринництва НААН запрошує Вас 

взяти участь у  роботі VІI Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих вчених  «Сучасні 

досягнення у тваринництві та птахівництві», яка 

відбудеться 11-13 вересня 2013 року на базі оздоровчого 

комплексу «Елат», розташованому у мальовничому 

куточку на узбережжі Печенізького водосховища на 

Харківщині. 

Під час роботи конференції заплановано 

проведення пленарних та секційних засідань з 

актуальних проблем птахівництва та тваринництва 

за участю провідних фахівців Інституту та 

сільськогосподарських підприємств.  

На Вас чекає незабутня зустріч у колі науковців 

за круглим столом та під час вечору знайомств і 

товариської вечірки.  

 До зустрічі на конференції! 

Оргкомітет 

 
 

 
 

Основні напрямки роботи конференції 
 

• Годівля, біохімія та фізіологія тварин. 

• Генетика та розведення тварин. 

• Біотехнологія, репродукція тварин і екологія. 

• Захист здоров’я тварин і якість продукції 

тваринництва. 

• Технологія  та механізація виробництва 

продукції тваринництва. 

• Економіка, менеджмент, маркетинг. 
    

 Умови участі у конференції  
Регламент: доповіді – до 7 хвилин, виступи в 

обговоренні – до 5 хвилин. 
Організаційний внесок для участі у конференції 

сплачується секретарю конференції при реєстрації і 
становить 100 грн., що включає в себе участь у 
роботі конференції, папку учасника, видання та 
розсилку збірника матеріалів конференції.  
Заповнені реєстраційні картки учасника та статті 

необхідно надіслати на адресу оргкомітету не 
пізніше 1  серпня 2013року (поштою або на E-mail). 
 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 
Обсяг статті -  5 сторінок, українською або 

російською мовами, набрані в редакції Microsoft 
Word (сторінки А4 без нумерації). 
Стаття має містити:  
- індекс УДК у лівому верхньому куту; 
 -заголовок (набраний великими літерами, 

вирівнювання - по центру), прізвища авторів 
(жирними літерами, вирівнювання по центру); 
- назву установи, міста та (бажано) e-mail автора, 

який представлятиме статтю на конференції; 
-  текст статті, оформлений згідно з вимогами, що 

додаються у додатку.  
Відповідальність за зміст несе автор. Оргкомітет 

залишає за собою право редагувати та відхиляти 
надіслані матеріали. Розглядатимуться лише статті, 
які відповідають вимогам, зазначеним у додатку і 
відправлені не  пізніше 1 серпня 2013 р. 
 
 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 
 
 

VІI Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих вчених 

«Сучасні досягнення у тваринництві 
та птахівництві» 

РОК «ЕЛАТ», с. Мартова 
11-13 вересня 2013 р. 

 
 
П.І.Б. 
 
НАЗВА ОРГАНІЗАЦІЇ, УСТАНОВИ, ПІДПРИЄМСТВА 
 
 
ПОСАДА 
ТЕЛЕФОН 
ФАКС 
E-MAIL 
АДРЕСА 
 
 
ПРОШУ: ПЕРЕДБАЧИТИ МОЮ УЧАСТЬ У 
КОНФЕРЕНЦІЇ ЯК: 
 
     слухача                                        доповідача 
                                                       за  темою 
_________________________________________________
_________________________________________________ 

Я ПЛАНУЮ : 
1. ПОДАТИ СТАТТЮ ДО ЗБІРНИКА 

2. ВИСТУПИТИ З ДОПОВІДДЮ 
 
УСНОЮ                                       СТЕНДОВОЮ 

 
ПРОШУ ЗАБРОНЮВАТИ МІСЦЕ В ПАНСІОНАТІ  
З «____» _____________ ПО «____» ____________2013 р. 

                    
 

      _________  дата                 ___________    підпис 


