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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо прийняти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених та здобувачів освіти 

 «Наукові здобутки у вирішенні актуальних проблем виробництва і переробки продукції тваринництва», 

яка відбудеться дистанційно 16 грудня 2021 р. 

 

Місце проведення: Zoom Форми участі: дистанційна, заочна. 

Робочі мови: українська, англійська. Участь: безкоштовна. 

 

Для участі у конференції необхідно до 10 грудня 2021 р. зареєструватись та надіслати тези доповіді у збірник матеріалів 
конференції. Всі учасники отримають БЕЗКОШТОВНО електронний збірник матеріалів конференції та сертифікат. 

 

Календар конференції:  

Реєстрація та подання тез: з 10 листопада по 10 грудня 2021 р. 

Повідомлення про прийняття/відхилення тез:до 13 грудня 2021 р. 

Відправка збірника тез доповідей і сертифікатів: 16 грудня 2021 р. 

 

Інструкція з підготовки тез доповідей. 

Тези повинні бути написані українською або англійською мовами і зроблені у запропонованому ШАБЛОНІ обсягом 1або 2 

повні сторінки, містити мету, матеріал і методи, основні результати, короткі висновки, 4–5ключових слів, список 

використаної літератури (за необхідності, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015; посилання на авторів у тексті робити 
цифрами у квадратних дужках), не містити таблиць, діаграм та іншої графіки. 

Тези публікуються в авторській редакції. Автори несуть особисту відповідальність за їх зміст та оригінальність згідно з 

чинним законодавством. 

 

Подати заявку на участь у конференції та завантажити шаблон тез доповіді можна за 

посиланням:https://docs.google.com/forms/d/1WZYFDSF_nqry_K-

A3wGhhJLZOdo6r6WXfP8nQXvS8ZY/edit 

Під час реєстрації є можливість завантаження файлу з тезами доповіді. 

Тези надсилає один з авторів, решта лише реєструються, якщо хочуть отримати сертифікат. 

Тези доповідей можна також надіслати безпосередньо секретарю конференції: 

oksana.lavryniuk@polissiauniver.edu.ua 

Посилання на Zoomзареєстровані учасники конференції отримують на електронні адреси не пізніше, 
ніж за день до конференції. 

 

 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ 

9.45–10.00 Підключення учасників конференції. 

10.00–10.30 Відкриття конференції. Вітання учасників конференції. 

10.30–12.30 Пленарне засідання. Виступи згідно з поданими заявками учасників конференції (до 15 хв.). 

 Секційні засідання (заочна участь). 

Секція 1. Генетика та розведення тварин. 

Секція 2. Годівля тварин і технологія кормів. 

Секція 3. Технологія виробництва продукції тваринництва. 

Секція 4. Технологія переробки, якості та безпечності продукції тваринництва. 
Секція 5. Добробут  та профілактика здоров’я тварин. 

Секція 6. Біоресурси та збереження біорізноманіття. 

12.30–13.00 Підсумки та закриття конференції. 

 

Для отримання додаткової інформації звертайтеся до секретаря конференції Оксани Олександрівни Лавринюк: 

oksana.lavryniuk@polissiauniver.edu.ua, +380 (68) 403 71 40. 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 
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