ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
26 серпня (четвер)
Реєстрація
учасників
конференції.
Фотографування учасників конференції. Заїзд
учасників до місця проведення та урочисте
відкриття конференції.
27 серпня (п’ятниця)
Продовження пленарного засідання учасників
конференції. Заслуховування та обговорення
доповідей. Підведення підсумків. Закриття
конференції.

Адреса інституту:
Інститут тваринництва НААН
61026, м. Харків, вул. Тваринників, 1А
сайт: http: animal.kharkov.ua
Проїзд до ІТ НААН – від станції метро
„Академіка Барабашова” маршрутним таксі
№ 38Е до зупинки «вул. Тваринників».
Адреса місця проведення конференції:
База відпочинку «Лісова казка»,
Коробові Хутори, вул. Берегова, 1
(за сприятливих карантинних умов,
пов’язаних з COVID-19)

Довідки за телефоном:
Панченко Ольга Михайлівна
тел.: +38(099) 310-67-09
e-mail: labinform@i.ua
Корх Ігор Володимирович
тел.: +38(068) 450-20-79
e-mail: dr.fox2011@ukr.nеt

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова оргкомітету
Руденко Євген Володимирович – директор
Інституту
тваринництва
НААН,
доктор
ветеринарних наук, професор, член-кореспондент
НААН,
Заслужений
працівник
сільського
господарства України.

Члени оргкомітету
Ткачова Ірина Володимирівна – заступник
директора з наукової роботи, доктор сільськогосподарських
наук,
старший
науковий
співробітник.

Катеринич Олег Олександрович – директор
Державної дослідної станції птахівництва
НААН, доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник.
Корх Ігор Володимирович – учений секретар,
кандидат сільськогосподарських наук, старший
науковий співробітник.

Помітун

Іван

Андрійович

–

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ
НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА
ДЕРЖАВНА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
ПТАХІВНИЦТВА

ЗАПРОШЕННЯ
ХV Ювілейна Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Науковий прогрес у
тваринництві та птахівництві»

завідуючий

відділом селекційно-технологічних досліджень у
дрібному тваринництві та конярстві, доктор

сільськогосподарських наук, професор.
Кунець Вікторія Вячеславівна – провідний
науковий співробітник лабораторії економіки та
маркетингу інновацій, кандидат історичних наук,
старший науковий співробітник.
Бойко Наталя Володимирівна – старший науковий
співробітник відділу селекційно-технологічних
досліджень у дрібному тваринництві та конярстві,
кандидат сільськогосподарських наук.
Аксьонов Євгеній Олександрович – науковий
співробітник відділу селекційно-технологічних
досліджень у дрібному тваринництві та конярстві,
голова Ради молодих вчених ІТ НААН.
Панченко Ольга Михайлівна – науковий співробітник лабораторії економіки та маркетингу
інновацій.

присвячена 90-річчю від
дня народження відомого вченого,
доктора економічних наук, професора,
академіка УААН

Омельяненко Андрія Оксентійовича
26-27 серпня 2021 р.
м. Харків

Шановні колеги!
Інститут тваринництва НААН запрошує
Вас прийняти участь в роботі ХV Ювілейної
Всеукраїнської науково-практичної конференції
молодих
вчених
«Науковий
прогрес
у
тваринництві
та
птахівництві»,
яка
відбудеться 26-27 серпня 2021 року.
Під час роботи конференції заплановано
проведення засідань з актуальних проблем
тваринництва та птахівництва за участю
провідних спеціалістів інституту, дослідної
станції та сільськогосподарських підприємств.
Сподіваємось на Вашу участь у конференції!
До зустрічі!
Оргкомітет

Умови участі у конференції:
В роботі конференції мають право взяти участь:
аспіранти; молоді науковці (без наукового
ступеня та з науковим ступеням) вік яких не
перевищує 45 років.
Форма представлення конференції:
очна та заочна
Регламент роботи конференції:
Доповіді – до 7 хвилин.
Виступи в обговоренні – до 5 хвилин.
Заповнені реєстраційні картки учасника і
текст тез необхідно направити на адресу
оргкомітету не пізніше 26 липня 2021 року
на E-mail: labinform@i.ua

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА
ХV Ювілейна Всеукраїнська науковопрактична конференція
«Науковий прогрес у тваринництві та
птахівництві»
ІТ НААН, м. Харків, 26-27 серпня 2021 р.
Прізвище
Ім'я
По батькові
Наукова ступінь
Посада (рік аспірантури)
Тема доповіді

Участь в конференції – БЕЗКОШТОВНА*
Всі учасники конференції отримують –
СЕРТИФІКАТ

Основні напрями роботи конференції
• Біотехнологія, репродукція сільськогосподарських тварин і птиці.
• Генетика, селекція та розведення тварин і птиці.
• Годівля тварин і птиці.
• Біохімія та фізіологія тварин і птиці.
• Захист здоров’я тварин та екологічний моніторинг якості кормів і продукції тваринництва та
птахівництва.
• Технологія виробництва продукції тваринництва
та птахівництва.
• Економіка, менеджмент, маркетинг сільського
господарства.

Вимоги до оформлення матеріалів
конференції:
Для публікації тез наукових доповідей
необхідно надати електронну версію документу
згідно наступних вимог.
Електронний варіант тез наукової доповіді
має бути підготовлений в редакторі Microsoft
Word для Windows в обсязі 2-3 повні сторінки
формату А4, (без таблиць та малюнків).
Сторінки не нумерувати.
Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту –
14 pt. Інтервал – одинарний. Поля – 2,0 см.
На першій сторінці спочатку рядок – індекс
УДК, назва тез, прізвище, ініціали автора та
наукове звання, назва організації, текст тез,
висновок.
* – більш детальну інформацію з'ясовувати за
телефоном: +38(068) 450-20-79

Повна назва організації, установи, підприємства

Адреса організації, установи, підприємства

Контактні телефони / факс
E-mail
Участь у конференції
очна

заочна

