
 

 

ОФІЦІЙНІ ПРАТНЕРИ ФОРУМУ 

 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у 
І українсько-польському науковому форумі «АГРОБІОПЕРСПЕКТИВИ», 

29–30 вересня 2021 р., м. Львів 
 

Організатори 

Національна академія аграрних наук України 
Інститут біології тварин НААН, Львів, Україна 
Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України, Київ 
Краківський аграрний університет імені Хуго Коллонтая, Польща 
Інститут зоотехніки, Баліце, Польща 

Місце проведення 

Інститут біології тварин НААН, м. Львів, вул. В. Стуса, 38 

Робочі мови 

Англійська, українська, польська 

Формат проведення 
Персональна участь, онлайн  

Тематика і основні напрями  

 Проблеми тваринництва в умовах екологічних викликів сучасності 
 Годівля та біологія продуктивності тварин 
 Здоров’я тварин 
 Біотехнологія у тваринництві 
 Селекція та розведення тварин 
 Забруднення навколишнього середовища відходами тваринництва 
 Проблеми якості, безпечності виробництва і переробки продукції тваринництва 
 Особливості виробництва органічної тваринницької продукції 

Реєстрація і подача матеріалів 

Для участі у роботі Форуму і подання матеріалів потрібно пройти реєстрацію: 
http://www.inenbiol.com/index.php/reiestratsiia-abf 
До участі в українсько-польському форумі запрошуємо також  
представників з інших країн. 

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


Публікація матеріалів  

Матеріали Форуму будуть опубліковані у науковому журналі «Біологія тварин».  
Відібрані організаційним комітетом матеріали можуть бути опубліковані як статті. 
Вимоги до оформлення матеріалів на інтернет-сторінці 
http://www.inenbiol.com/index.php/vymohy-do-meterialiv  

За результатами Форуму вийде спецвипуск журналу «The Open Agriculture Journal» 
(Scopus), куди увійдуть оглядові статті на основі кращих пленарних і секційних доповідей. 

Реєстрація учасників і подання матеріалів   до 1 липня 2021 р.  до 15 липня 2021 р. 
Повідомлення про прийняття або відхилення надісланих матеріалів   до 1 серпня 2021 р. 

Оплата реєстраційного внеску   до 1 вересня 2021 р. 

Публікація програми Форуму   до 6 вересня 2021 р. 

Реєстраційні внески 

 

Персональна участь — 500 грн: Участь онлайн — 250 грн: 

Публікація матеріалів 

Набір учасника (сумка, програма,  

журнал із матеріалами Форуму) 
Відвідування пленарних і секційних засідань 

Сертифікат учасника 
Кава-брейк 

Пікнік 
Екскурсія містом 

Публікація матеріалів 

Онлайн-участь у пленарному та секційних засіданнях 

Матеріали Форуму 
Сертифікат учасника 

 

Обіди 29,30 вересня можна відвідати за додаткову плату по ≈200 грн. 

Програма форуму 
 

29 вересня 2021 р. 30 вересня 2021 р. 

08:00–10:00 Реєстрація учасників 

10:00–10:30 Відкриття Форуму, привітання 
10:30–11:30 Пленарні доповіді 

11.30–12:00 Перерва на каву 
12:00–13:00 Пленарні доповіді 

13:00–14:30 Обід 

14:30–16:30 Секційні доповіді 
16:30–17:00 Перерва на каву 

17:00–18:00 Секційні доповіді 
18:15 Пікнік 

10:00–11:30 Секційні доповіді 

11:30–12:30 Перерва на каву 
12:30–13:00 Круглий стіл з обговоренням 

доповідей, мети і завдань форуму та його 
компетенції. 
Закриття форуму 

 

Контактна інформація 
 

 +380-97-444-19-25  conference@inenbiol.com.ua 
 

Веб-сайт: Фейсбук-подія: 
http://www.inenbiol.com/index.php/informatsiia https://www.facebook.com/events/2232238900245575 

  

i 

i * Форум відбувається за підтримки Львівського конференц-бюро та дофінансовується в рамках 
Програми «Пакет підтримки розвитку конференц-індустрії у м. Львові» 

                                                           

Важливі дати і терміни 

http://www.inenbiol.com/index.php/vymohy-do-meterialiv
http://www.inenbiol.com/index.php/informatsiia
https://www.facebook.com/events/2232238900245575/

