
Умови участі у конференції: 

Для участі у конференції необхідно 

надіслати оргкомітету заявку учасника та 

пакет документів 

Е-mail: koropets_l@ukr.net 

Кафедра технологій виробництва молока, 

яловичини та свинини 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

вул. Героїв Оборони, 15 

м. Київ, 03041 

 

За результатами роботи конференції буде 

видано 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). Друк статей 

безкоштовно. 
 

Додаткова інформація 

Організаційний комітет конференції 

пропонує проживання учасників у готелі 

університету для приїжджих, орієнтовна 

вартість проживання 150-200 грн./добу за 

ліжкомісце, або в студентському 

гуртожитку, орієнтовна вартість 

проживання 85-110 грн./добу за 

ліжкомісце. 

Проїзд, проживання та харчування 

учасників конференції забезпечуються за 

рахунок відряджуючої сторони. 

 

 

 

 

Реєстрація учасників конференції буде 

проводитися 

у вестибюлі навчального корпусу №10 

НУБіП України (м. Київ, вул. Героїв 

Оборони, 11) 

 

Проїзд до університету 

від станцій метро «Либідська», 

«Виставковий центр», а також  від 

Центрального автовокзалу маршрутним  

таксі № 212 до зупинки «Навчальний 

корпус № 10» 

 

Контактна інформація: 

Угнівенко Анатолій Миколайович, 

завідувач кафедри технологій виробництва 

молока, яловичини та свинини 

тел.: (044) 527-62-32 

(097) 255-22-46 

Коропець Лариса Анатоліївна,  доцент 

кафедри технологій виробництва молока, 

яловичини та свинини, секретар 

конференції 
тел. (066) 648-60-70 

E-mail: koropets_l@ukr.net 

 

ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ 

у  міжнародній науково-практичній 

конференції 

“Теорія і практика годівлі 

сільськогосподарських тварин» 

 

 

 

 

 

 

Кабінет Міністрів України  

Національна академія аграрних наук України 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція  
присвячена 85-річчю з дня народження 

академіка, доктора с.-г. наук, професора  

Григорія Олександровича Богданова 

 
«ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГОДІВЛІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ТВАРИН» 

12-13 березня 2015 року 
 

м. Київ 



Вельмишановні колеги! 
12-13 березня 2015 року запрошуємо Вас взяти 

участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ГОДІВЛІ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН» 

 

Тематичні напрями роботи конференції 

1. Творчий спадок академіка Г.О. Богданова у 

контексті сучасного розвитку годівлі тварин. 

2. Сучасні технологічні рішення годівлі 

сільськогосподарських тварин. 

3. Нові кормові ресурси та технологічні 

рішення приготування кормів. 

4. Годівля жуйних і проблеми метаногенезу. 

5. Технологія виробництва продукції 

тваринництва. 

 

Програма конференції 
 

12 березня 

Заїзд  учасників конференції 

13 березня 

9.00 – 10.00 Реєстрація учасників 

конференції  

10.00 – 12.00        Пленарне засідання  

                              конференції  

12.00 – 12.30 Кава-брейк   

12.30 – 16.30 Пленарне засідання  

                              конференції  

16.30 – 17.00        Підведення підсумків роботи  

                              конференції  

13 березня 

Від’їзд учасників конференції 

 
 

 

 

 

 

Організаційний комітет 
Ніколаєнко С.М. – доктор педагогічних наук, 

професор, ректор, голова; 

Бащенко М.І. – доктор с.-г. наук, академік НААН 

України, віце-президент НААН України, співголова; 

Ібатуллін І.І. – доктор с.-г. наук, професор, академік 

НААН України, перший проректор, заступник голови; 

Коропець Л.А. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 

технологій виробництва молока, яловичини та свинини, 

відповідальний секретар; 

Білоус А.М., начальник НДЧ, голова спілки молодих 

вчених НУБіП України; 

Гетя А.А. – доктор с.-г. наук, директор департаменту 

тваринництва Мінагрополітики та продовольства 

України; 

Руденко Є.В. – доктор ветеринарних наук, професор, 

член-кореспондент НААН України, директор Інституту 

тваринництва НААН України; 

Мельник Ю.Ф. – доктор с.-г. наук, професор, академік 

НААН України, голова правління ПАТ «Миронівський 

хлібопродукт»; 

Скоцик В.Є. – доктор економіки, голова наглядової 

ради групи компаній «АМАКО»; 

Кудлай І.М. – доктор с.-г. наук, голова правління ТДВ 

«Терезине»; 

Кондратюк В.М. – кандидат с.-г. наук, доцент, 

директор ННІ тваринництва та водних біоресурсів; 

Чумаченко І.П. – кандидат с.-г. наук, доцент, директор 

НДІ технологій та якості продукції тваринництва і 

рибництва; 

Угнівенко А.М. – доктор с.-г. наук, професор, 

завідувач кафедри технологій виробництва молока, 

яловичини та свинини; 

Костенко В.І. – доктор с.-г. наук, професор кафедри 

технологій виробництва молока, яловичини та свинини; 

Кандиба В.М. – доктор с.-г. наук, професор, член-

кореспондент НААН України; 

Засуха Ю.В. – доктор с.-г. наук, професор кафедри 

технологій виробництва молока, яловичини та свинини; 

Отченашко В.В. – доктор с.-г. наук, доцент, завідувач 

кафедри годівлі тварин та технологій кормів ім. 

П.Д. Пшеничного; 

Сичов М.Ю. – доктор с.-г. наук, професор кафедри 

годівлі тварин та технологій кормів ім. П.Д. Пшеничного. 

Ліхтер М.І. – кандидат с.-г. наук, доцент кафедри 

птахівництва та дрібного тваринництва. 

 

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 

 

До редакційної колегії автор подає статті 

мовою оригіналу та обов’язково англійською 

мовою, оформлені відповідно до «Пам’ятки для 

автора» 

 обсяг статті – до 12 сторінок; 

 для магістрів та аспірантів додатково надати 

рецензію на статтю наукового керівника 
 

Пакет документів, що подаються для друку 

статті: електронний та два друкованих варіанти 

статті; рецензії, завірені належним чином; відомості 

про авторів (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, 

науковий ступінь, вчене звання, поштова адреса, 

електронна адреса, контактний телефон). 

Файли називати прізвищем автора  

(наприклад: ivanov_zayavka.doc; 

іvanov_stattya.doc). 

 

Термін подачі заявок та статей  до 

01.12.2014 р. 
 

Матеріали статей, які не відповідають вимогам 

або надіслані пізніше вказаного терміну, 

оргкомітетом не розглядаються 

 


