
Шановні колеги! 
  

Запрошуємо Вас  
взяти участь у роботі: 

 
ХVІ  Всеукраїнської науково-практичної 
конференції молодих учених «Молоді учені 
у вирішенні актуальних проблем біології, 
тваринництва та ветеринарної медицини» 
присвяченої доктору біологічних наук, 
професору, колишньому заступнику директора 
з наукової роботи Головачу Василю 
Миколайовичу, яка відбудеться 8–9 грудня 
2017 року. 
 

Напрями конференції: 
 

 Фізіологія і біохімія тварин. 
 Нанобіотехнологія.  
 Живлення тварин. 
 Ветеринарна медицина. 
 Екологія та біотехнологія. 

 

Для участі у конференції необхідно 
обов’язково до 15 листопада 2017 року 
зареєструватися на веб-сторінці інституту: 

www.inenbiol.com  

 
Після реєстрації необхідно надіслати 

тези або статтю та копію квитанції про оплату 
за публікацію. 

Тези конференції будуть опубліковані у 
науковому журналі Інституту біології тварин 
НААН «Біологія тварин», що входить до 
переліку фахових видань України (біологічні, 
сільськогосподарські і ветеринарні науки) та 
включений до міжнародних наукометричних 
баз даних: Index Copernicus International та 
індексу наукового цитування - РІНЦ.  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
Тези подавати українською або англійською 

мовами до 1 стор. формату А4, з полями: ліве і 
праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 2,5 см, абзац—
1,25 см, шрифт Times New Roman, розмір — 12 pt, 
міжрядковий інтервал — 1. 

Структура тез: 
УДК; Назва тез великими жирними літерами, 

ініціали, прізвище авторів (курсивом), e-mail 
першого автора, назва наукової установи, поштова 
адреса, місто. 

Тези повинні містити вступ (актуальність), 
мету, матеріали і методи, результати та 
висновки. 

З вимогами оформлення тез можна 
ознайомитися на веб-сторінці: www.inenbiol.com; 
http://aminbiol.com.ua. 

Платіж за опублікування тез (60 грн.) 
перерахувати на рахунок Інституту біології 
тварин НААН: 
ДКСУ м. Київ ЄДРПОУ 30995014, МФО 820172  
р/р 31257241100730, Витяг з реєстру платників 
податку на дод. вартість № 1713504500193 від 
19.10.2017р., ІПН 30995011350 

Редакція наукового журналу «Біологія тварин» 
Грабовська Олександра Степанівна 
+38 (032) 260-07-95, +38 (096) 279-26-33. 

 

Статті будуть опубліковані у Науково-
технічному бюлетені Державного науково-
дослідного контрольного інституту ветпре-
паратів та кормових добавок і Інституту 
біології тварин НААН, що входить до переліку 
фахових видань України (сільськогоспо-
дарські та ветеринарні науки). 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ: 
Статті подавати українською або 

англійською мовами на сторінках формату А4 з 
полями: ліве і праве — 2,0 см, верхнє і нижнє — 
2,54 см, абзац — 1,25 см. Текст надрукований 
шрифтом Times New Roman, розмір — 12 pt, 
міжрядковий інтервал — 1. 

Структура статті: 
— УДК у лівому верхньому куті першої сторінки, 
— НАЗВА СТАТТІ (великими жирними літерами), 
— ініціали і прізвище автора, науковий 
ступінь, вчене звання (курсивом), 
— назва та поштова адреса наукової 
установи, де працює автор (звичайним 12 
шрифтом), 
— анотація українською мовою (не менше 
10 рядків, курсивом), 
— ключові слова (10–15 слів, великими 
літерами). 

Текст статті повинен містити: аналіз 
теми досліджень та мету досліджень, 
матеріали і методи, результати й 
обговорення та перспективу досліджень. 
Оформлення таблиць: шрифт 10, слово 
Таблиця (курсивом) у правому куті, заголовок 
таблиці жирними літерами по центру. 
Таблиці, формули та рисунки потрібно 
вставляти в порядку згадування. 

 

http://www.inenbiol.com/
http://www.inenbiol.com/
http://aminbiol.com.ua/


— В И С Н О В К И  
(подаються 3–5 реченнями). 
— Перспективи подальших досліджень  
(1–3 речення) 
— анотація російською та англійською 
мовами (для іншомовних — українською): 
НАЗВА СТАТТІ (великими жирними 
літерами), ініціали та прізвище автора 
(курсивом), назва і адреса наукової установи, 
А Н Н О Т А Ц И Я  та S U M M A R Y , текст 
анотації та ключові слова, ідентичні 
українській версії. 
— Л І Т Е Р А Т У Р А у порядку згадування 
джерел у тексті (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006). 
— окремим файлом потрібно надіслати 
анотацію англійською мовою (обсяг 1 стор., 
14 пт). 

З вимогами оформлення статей можна 
ознайомитися на веб-сторінці: 
www.scivp.lviv.ua 

 
Платіж за опублікування статті (50 грн. за 

1 сторінку тексту статті) перерахувати на 
рахунок ДНДКІ ветпрепаратів та кормових 
добавок: 

р/р 26006000027909 в АТ 
«Укрексімбанк» у м. Львові, МФО 322313, 
ЄДРПОУ 00485670. 

Редакція НТБ ДНДКІ: 
+38 (032) 231-63-76, +38 (067) 674-68-80 
Чайковська Олександра Іллівна 

 
 

Контактні телефони організаційного 
комітету конференції: 

 
 

 

Інститут біології тварин НААН 
вул. Василя Стуса, 38 
м. Львів, 79034 
 

 

Романів Любомир Ігорович  
096-960-13-16 
Голова Наталя Василівна  
066-687-30-82 
 

 

conference@inenbiol.com.ua 

 
 
 

 

 

 

Запрошуємо науковців, працівників 
аграрного сектору, виробників 

ветеринарних препаратів, кормових 
добавок . 

Будемо раді Вас бачити ! 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 
УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 
на участь у  

ХVІ Всеукраїнській науково-практичній 
конференції молодих учених  

«Молоді учені у вирішенні актуальних 
проблем біології, тваринництва та 

ветеринарної медицини»  
присвяченій доктору біологічних наук, 
професору, колишньому заступнику 

директора з наукової роботи 
ГОЛОВАЧУ ВАСИЛЮ МИКОЛАЙОВИЧУ 

 

 
 

8-9 грудня 2017 року 

ЛЬВІВ 

http://www.scivp.lviv.ua/

