
Умови участі у конференції: 
Для участі у конференції необхідно до 
01.07.2016 р. надіслати на електронну 

адресу оргкомітету заявку учасника, статтю, 
та рецензії на неї (відскановані)  

(e-mail: animaltechdep@ukr.net) 
 
За результатами роботи конференції буде 

виданий Науковий вісник НУБіП 
України, серія «Технологія виробництва і 
переробки продукції тваринництва», який 
є фаховим за с.-г. науками і включений до 
міжнародної науковометричної бази даних 
РИНЦ (e.Library) 

 
Додаткова інформація 

Організаційний комітет конференції 
пропонує проживання учасників в 
університетському готелі для приїжджих 
або в студентському гуртожитку. 

 
Реєстрація учасників конференції буде 

проводитися: 
у вестибюлі навчального корпусу №1 

НУБіП України (м. Київ, вул. Генерала 
Родімцева, 19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Проїзд до університету: 

від центрального залізничного вокзалу — на 
метро від станції "Вокзальна" до станції 

"Либідська" або "Виставковий центр" 
(пересадка на станції "Хрещатик"). Далі 

їхати маршрутами тролейбусів № 12, 43 — 
до зупинки "Готель "Голосіївський". 

Також можна скористатись маршрутними 
таксі № 212 або № 1 до зупинки 

«Навчальний корпус № 1». 
 

Контактна інформація: 
Національний університет біоресурсів 
і природокористування України 

Засуха Юрій Васильович, завідувач кафедри 
технологій у птахівництві, свинарстві  

та вівчарстві, тел.: (096) 301-84-16 
Туринський Василь Михайлович,  

професор кафедри, президент асоціації 
вівчарів і козівників України  

 тел.: (066) 434-23-54 
E-mail: v.turinskiy@ukr.net  

Секретар конференції 
доцент кафедри  

Богданова Наталія Василівна 
тел. 097-822-95-91 

E-mail: nt_bogdanova@ukr.net 
 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Міністерство аграрної політики і 

продовольства України 
Національна академія аграрних наук України 

Торгово-промислова палата України 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
 

Кафедра технологій у птахівництві, 
свинарстві та вівчарстві 

Асоціація вівчарів і козівників України 
 

Міжнародна науково-практична 
конференція  

присвячена  80 річниці з дня народження 
доктора сільськогосподарських наук, 

Заслуженого працівника народної освіти 
України,  професора Штомпеля М.В. 

 

 
 

«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ФОРМУВАННЯ 
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 
ВІВЧАРСТВА ТА КОЗІВНИЦТВА 

УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 
10-12 жовтня 2016 р. 

 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ - ЗАПРОШЕННЯ 

КИЇВ - 2016 



Вельмишановні колеги! 
10-12 жовтня 2016 року запрошуємо Вас взяти 

участь у роботі Міжнародної науково-практичної 
конференції «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА 

ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО 
ВІВЧАРСТВА ТА КОЗІВНИЦТВА УКРАЇНИ В 

УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ» 
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Актуальні питання розвитку вівчарства та 
козівництва у сучасних умовах 
2. Розведення та селекція тварин 
3. Технологія виробництва продукції 
тваринництва 

Програма конференції 
10 жовтня 

8:00-18:00 − заїзд  та реєстрація учасників 
конференції (вул. Героїв Оборони, 12б, корпус 
№ 7а, кімната 212 кафедри технологій у 
птахівництві, свинарстві та вівчарстві) 
− екскурсії на вівчарські і козівничі ферми, по 
університету та місту Києву 

11 жовтня 
9.00 – 10.00 Реєстрація учасників 

конференції  (вул. Генерала 
Родімцева, 19, корпус № 1, фойє) 

10.00 – 12.00 Пленарне засідання  
12.30 – 13.00 Кава-брейк   
13.00 – 17.00 Пленарне засідання  
17.00 Святкова вечеря 

12 жовтня 
10:00 – 12:00 Пленарне засідання в 

Торгово-промисловій палаті 
України  
(вул. Велика Житомирська, 33) 

12:00 – 13:00 Виставка, дегустація 
продукції вівчарства та 
козівництва 

13:00 – 14:00 Підведення підсумків роботи  
конференції  

Від’їзд учасників конференції 

Організаційний комітет 
Ніколаєнко С.М. – ректор, голова; 
Ібатуллін І.І. – перший проректор, заступник 
голови; 
Кваша С.М. – проректор з навчальної і 

виховної роботи; 
Бащенко М.І. – віце-президент НААН 

України; 
Непран М.І. – перший віце-президент, 

генеральний секретар Торгово-
промислової палати України; 

Отченашко В.В. – начальник НДЧ; 
Кондратюк В.А. – декан факультету 

тваринництва та водних біоресурсів; 
Чумаченко І.П. – директор НДІ технологій та 

якості продукції тваринництва і 
рибництва; 

Засуха Ю.В. – завідувач кафедри технологій 
у птахівництві, свинарстві та 
вівчарстві; 

Туринський В.М. – професор кафедри 
технологій у птахівництві, свинарстві 
та вівчарстві, президент АВіК 
України; 

Богданова Н.В. – доцент кафедри технологій 
у птахівництві, свинарстві та 
вівчарстві – відповідальний секретар; 

Ліхтер М.І. – доцент кафедри технологій у 
птахівництві, свинарстві та 
вівчарстві; 

Уманець Р.М. – доцент кафедри технологій у 
птахівництві, свинарстві та 
вівчарстві; 

Грищенко С.М. – доцент кафедри технологій 
у птахівництві, свинарстві та 
вівчарстві. 

 
 
 
 
 
 
 

Заявка учасника 
Прізвище ________________________________ 
Ім’я_____________________________________ 
По батькові ______________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання _____________ 
_________________________________________ 
Місце роботи (навчання) ___________________ 
Посада __________________________________ 
Поштова адреса ___________________________ 
Тел/факс _________________________________ 
Е-mail ___________________________________ 
Назва статті ______________________________ 

 
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ 

 

Автор подає статтю до редакційної колегії (з 
обов’язковою розширеною анотацією статті 
англійською мовою обсягом до 3 сторінок 
тексту), оформлену відповідно до «Пам’ятки для 
автора»  

 обсяг статті – від 6  до 12 сторінок; 
 для магістрів та аспірантів додатково 

надається рецензія наукового керівника 
 
Пакет документів, що подаються для друку 

статті: електронний варіант статті; рецензія, 
завірена належним чином; відомості про автора 
(прізвище, ім’я, по-батькові, посада, науковий 
ступінь, вчене звання, поштова адреса, 
електронна адреса, контактний телефон). 

Файли назвати прізвищем автора  
(наприклад: ivanov_zayavka.doc; 

ivanov_stattya.doc; ivanov_retsenziya.doc). 
 

Термін подачі статей – до 01.07.2016 р. 
 

Матеріали статей, які не відповідають 
вимогам або надіслані пізніше вказаного 

терміну, оргкомітетом не розглядаються. 
 

Просимо повідомити до 30 вересня про участь в 
конференції та потребу в поселенні



 


