Організаційний комітет конференції
Бойко Олександр Васильович – директор Черкаської дослідної
станції біоресурсів НААН, голова оргкомітету
Члени оргкомітету:
Жукорський Остап Мирославович – член-кореспондент
НААН, в. о. академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН;
Бащенко Володимир Михайлович – кандидат с.-г. наук,
директор ПрАТ НВО «Прогрес»;
Колодка Ігор Леонідович – начальник Управління
агропромислового розвитку Черкаської ОДА;
Бойко Альона Федорівна - начальник Головного Управління
Держпродспоживслужби в Черкаській області;
Гончар Олексій Федорович - кандидат с.-г. наук, заступник
директора по науковій роботі Черкаської дослідної станції
біоресурсів НААН;
Гавриш Олександр Миколайович – кандидат с.-г. наук,
завідувач відділу Черкаської дослідної станції біоресурсів НААН;
Небилиця Микола Степанович - кандидат с.-г. наук, завідувач
відділу тваринництва та виробництва екологічно-чистої продукції
Черкаської дослідної станція біоресурсів НААН.
Катеринич Олег Олександрович – доктор с.-г. наук, директор
Державної дослідної станції птахівництва НААН;
Шоміна Наталія Володимірівна - кандидат с.-г. наук, заступник
директора по науковій роботі Державної дослідної станції птахівництва
НААН;
Музика Наталія Миколаївна – кандидат вет. наук, завідувач
відділу забезпечення якості кормів та ветеринарного благополуччя;
Руда Світлана Вікторівна – кандидат с.-г. наук, старший
науковий співробітник Державної дослідної станції птахівництва НААН.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
18015 м. Черкаси, вул. Пастерівська, 76,
Тел. для довідок:+38 (0472) 31-40-52, 067-472-70-88
E-maіl: bioresurs.ck@ukr.net ; cайт: http://www.bioresurs.inf.ua

Міністерство аграрної політики та продовольства
України
Національна академія аграрних наук України
Департамент агропромислового розвитку Черкаської ОДА
Організатори:
Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН
Державна дослідна станція птахівництва НААН
Приватне акціонерне товариство НВО «Прогрес»

ЗАПРОШЕННЯ
На виставку–ярмарку домашньої та декоративної птиці,
кролів і хутрових звірів та науково-практичну конференцію:
«Сучасні проблеми птахівництва, кролівництва,
хутрового звірівництва»

18-19 травня 2018 року
м. Черкаси

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
ПУБЛІКАЦІЙ

Шановні колеги!

матеріали друкуються у авторській редакції!

Запрошуємо керівників птахівничих, кроле- та
звірогосподарств,
лікарів
ветеринарної
медицини,
технологів галузі птахівництва, кролівництва і хутрового
звірівництва, науковців, представників комерційних
структур, виробників обладнання для тваринництва,
ветпрепаратів та усіх бажаючих взяти участь у роботі
виставки – ярмарку домашньої та декоративної птиці,
кролів і хутрових звірів та науково-практичної
конференції:
«Сучасні
проблеми
птахівництва,
кролівництва, хутрового звірівництва», що відбудеться
18-19 травня 2018 року на базі Черкаської дослідної
станції біоресурсів НААН та ПрАТ НВО «Прогрес».

До
публікації
приймаються
праці
українською,
російською та англійською мовами. Матеріали будуть
опубліковані в Збірнику наукових праць: «Ефективне
кролівництво і звірівництво», «Птахівництво».
Електронні версії матеріалу повинні бути зроблені у
текстовому редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman
Cyr, кегель 14, Заголовок 16, міжрядковий інтервал 1,0,
розширення *.doc, обов’язково вказувати Прізвище та ініціали
автора, назву організації, яку він представляє.
Вимоги до оформлення публікацій на сайті наукововиробничого збірника «Птахівництво» http://poultry.avianua.com
З приводу подання статей звертатись за тел.: (05747) 78-000,
78-002 ; моб.: 095-250-50-02, 097-928-46-44
E-mail: shomina_n@ukr.net

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
м. Черкаси, вул. Онопрієнка, 10.

17 травня 2018 року (четвер)
Заїзд учасників, розміщення в готелі

Черкаська дослідна станція біоресурсів НААН та ПрАТ НВО «Прогрес»

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище___________________________________________
Ім’я________________________________________________
По батькові_________________________________________
Назва
організації_______________________________________
Контакти (поштова адреса, телефон, E-maіl) (вказати
обов’язково)________________________________________
Назва доповіді (якщо
планується)_________________________________________
Участь у конференції на правах слухача_________________
Як представника комерційної організації__________________
Потреба у готелі: Так
Ні

18 травня 2018 року (п’ятниця)
9:00–10:00 Реєстрація учасників конференції
10:00–11:30 Відкриття виставки – ярмарку, огляд поголів’я
тварин та експонатів, продаж тварин представлених на
ярмарку.
11:30–12:00 Вручення дипломів та медалей власникам
тварин, представлених на виставці – ярмарку.
12:30–16:30 Конференція, пленарні засідання.
19 травня 2018 року (субота)
10 14 Продовження роботи виставки – ярмарку, огляд і
продаж тварин та експонатів, представлених на виставці.
00 -

00 -

