
Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас  

взяти участь у роботі 

ХIX Всеукраїнської науково-практичної 
інтернет-конференції молодих учених  

«Молоді учені у розв’язанні 
актуальних проблем біології, 

тваринництва та ветеринарної 
медицини»  

присвяченої 90-річчю від дня 

народження доктора біологічних наук, 
професора Яновича Вадима 

Георгійовича,  
яка відбудеться 

 3−4 грудня 2020 року  

в Інституті біології тварин НААН, 
м. Львів. 

 

НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Фізіологія і біохімія тварин. 
 Живлення тварин. 
 Ветеринарна медицина. 

 Розведення, селекція та генетика 
тварин.  

 Мікробіологія та біотехнологія. 
 Екологія. 

 

ФОРМА УЧАСТІ: 

Усна доповідь (до 10 хв.) 

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Реєстрація та подача матеріалів  

до 20 листопада 

Публікація програми конференції  

до 26 листопада 

 
 

УМОВИ УЧАСТІ 
 

Для участі у конференції необхідно до 

20 листопада 2020 року зареєструватись  
на веб-сторінці інституту: 
http://www.inenbiol.com/index.php/reiestr

atsiia-kmv 

При реєстрації обов’язково надіслати 

тези. 
 
Матеріали конференції (тези) будуть 

опубліковані у науковому журналі 
Інституту біології тварин НААН «Біологія 

тварин».  
Участь у конференції та публікація 

тез безкоштовні. 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

Мова: українська, англійська  
Обсяг тез не повинен перевищувати 500 

слів основної частина (до 1 стор.), 
формат А 4 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. 

Малюнки, таблиці та перелік літератури 
до тез включати не потрібно. 
 

Назва тез. Жирний шрифт 14 пт. Назва 
має бути інформативною та відображати 

суть Ваших досліджень. 
Автори. Вказати перші літери імен та 

прізвища авторів (по батькові, посади та 
наукові ступені зазначати не треба). 
Прізвище та ім’я автора, що 

презентуватиме роботу, має бути 
підкресленим. 

E-mail адреса доповідача. 

Установа. Назва, місто, країна 

 

Основна частина тез 

Вступ. Коротко опишіть актуальність 
та стан вивчення досліджуваної 
проблеми, подайте мету ваших 

досліджень. 
Методи. Вкажіть схему досліду, 

методи досліджень та спосіб 
статистичної обробки даних. Будь 
ласка, вказуйте назви методів та 

уникайте узагальнень 
(«епідеміологічні», «бактеріологічні 

методи», «статистичний аналіз», 
«стандартні методики»). 
Результати. Усі результати повинні 

відповідати методам, описаним у 
попередньому розділі. Ми 

рекомендуємо включати лише дані з 
дослідження, яке Ви описуєте, та не 

надавати додаткових даних літератури 
та посилань на свої попередні 
публікації у цьому розділі. Будь ласка, 

зазначайте чіткі значення із 
розрахунком та оцінкою показників 

варіації, статистичної значущості тощо. 
Висновки. Узагальніть свої 

результати та обґрунтуйте їх наукове 

та практичне значення. Ваші 
твердження мають опиратися на дані 

подані у розділі «Результати». 
Висновки мають бути пов’язані з метою 
дослідження та/або гіпотезою, 

наведеною у «Вступі». 
Ключові слова: До 5 слів. 

 
 

 

http://www.inenbiol.com/index.php/reiestratsiia-kmv
http://www.inenbiol.com/index.php/reiestratsiia-kmv


 
 

КОНТАКТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО 

КОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 

Інститут біології тварин НААН 

вул. Василя Стуса, 38 
м. Львів, 79034 
 

 

Федорович Віталій Васильович 
063-230-69-56 

 

 

conference@inenbiol.com.ua 

 
 
 

Запрошуємо до участі в конференції  
науковців, викладачів, докторантів,  
аспірантів, магістрантів, студентів! 

 
 
 

Будемо раді з Вами 
поспілкуватися! 

 

Інтернет сторінка конференції 

http://www.inenbiol.com/index.php/

home-conference-2 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ 

НАУК УКРАЇНИ 
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ТВАРИН 

 

 
 

ЗАПРОШЕННЯ 

ХIX Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція 

молодих учених  
«Молоді учені у розв’язанні 

актуальних проблем біології, 
тваринництва та ветеринарної 

медицини»,  
присвячена 90-річчю від дня 

народження доктора біологічних 
наук, професора 

 
ЯНОВИЧА ВАДИМА 

ГЕОРГІЙОВИЧА 

 

3–4 грудня 2020 року 

ЛЬВІВ 

 


