
Вимоги до оформлення статей наведені 

на сайті http://nd.nubip.edu.ua/ а також 

http://nd.nubip.edu.ua/author.pdf. За 

довідками звертатись до редактора 

Кирилюк Вікторії Іванівни, тел.: (050)96-

555-98; (068)050-01-05. Статті надсилати на 

електронну пошту dopovidi_nubip@ukr.net  

Вартість публікації в електронному 

фаховому журналі "Наукові доповіді 

НУБіП України" складає  25 грн. за одну 

сторінку.  

 

Транспортне сполучення 

Від будь-якої станції метро Київського 

метрополітену − до станції метро 

«Виставковий центр» − далі: маршрутне 

таксі № 212 –  до зупинки «вул. 

Полковника Потєхіна» (НУБіП  України», 

корп № 12,  вул. Полковника Потєхіна, 16) 

 

Адреса оргкомітету: 

03041, Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, 

Національний університет біоресурсів 

і природокористування України, 

навчальний корпус № 12, (вул. 

Полковника Потєхіна, 16), Блок А кім. 

305, 308, 311 кафедра епізоотології та 

організації ветеринарної справи НУБіП 

України. 

 

Контактні телефони:  

(067) 502-78-02 Жуковський Максим 

Олегович  

E-mail: nfvm@ukr.net  

(063) 143-13-55 Гомзиков Олексій 

Михайлович 

E-mail: homzikov@gmail.com 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конференції 

ПІБ 

учасника____________________________ 

 

Повна назва і адреса установи__________ 

 

Вчений ступінь______________________ 

 

Вчене звання________________________ 

 

Посада_____________________________ 

 

Назва доповіді_______________________ 

 

Поштова адреса______________________ 

 

Телефон____________________________ 

 

E-mail______________________________ 

Просимо самостійно потурбуватися про 

квитки на проїзд на конференцію і назад. 

 

Прохання підтвердити свою участь до 

23 травня за телефонами або 

електронною поштою!  
ЧЕКАЄМО НА ВАШУ УЧАСТЬ! 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОРЕСУРСІВ і ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

 

 
 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 

на 

Міжнародну науково-практичну 

конференцію «Інновації у 

ветеринарну освіту, науку, 

виробництво» 

 

2 - 3 червня, 2016 р. 

м. Київ, Україна 
 

 
 

 

Київ - 2016 
 

http://nd.nubip.edu.ua/
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Інновації у ветеринарну 

освіту, науку, виробництво», яка 

відбудеться на базі факультету 

ветеринарної медицини Національного 

університету біоресурсів і природо-

користування України 2 - 3 червня 2016 

року. 

Мова конференції: українська, 

російська, англійська. 

 

Розклад роботи: 

2 червня 

9.00 – 10.00 – реєстрація учасників за 

адресою: вул. Полковника Потєхіна, 16, 

навчальний корпус № 12 (вестибюль) 

10.00 – 10.30 – відкриття конференції 

10.30 – 13.00 – пленарне засідання 

13.00 – 14.00 – перерва 

14.00 – 17.00 – робота секцій 

 

3 червня 

10.00 – 13.00 – проведення майстер-класів 

та круглого столу 

13.00 – 14.00 – підведення підсумків, 

урочисте закриття, вручення сертифікатів 

учасникам. 

 

В рамках конференції передбачається 

робота наступних секцій: 

Секція 1. «Сучасні тенденції розвитку 

ветеринарної освіти в Україні та світі» 

Секція 2. «Актуальні питання забезпечення 

здоров'я тварин та організації ветеринарної 

справи» 

Секція 3. «Біологія тварин та якість і 

безпека продукції тваринництва» 

 

 

 проведення майстер-класів: 

1. «Сучасні методи оперативних втручань» 

2. «Особливості дослідження 

морфологічного складу крові у тварин» 

3. «Інновації у репродуктології тварин» 

та проведення круглого столу: 

«Клітинні технології у ветеринарній 

медицині: сьогодення та перспективи» 

Організаційний комітет: 

- Ніколаєнко С.М., ректор НУБіП 

України, голова організаційного комітету; 

- Цвіліховський М.І., декан факультету 

ветеринарної медицини, співголова 

організаційного комітету; 

- Засєкін Д.А., директор НДІ здоров'я 

тварин, співголова організаційного комітету; 

- Недосєков В.В., завідувач кафедри 

епізоотології та організації ветеринарної 

справи, - співголова організаційного комітету 

- Духницький В.Е., завідувач кафедри 

фармакології та токсикології; 

- Захаренко М.О., завідувач кафедри гігієни 

та санітарії ім. проф. А.К. Скороходька; 

- Карповський B.L, завідувач кафедри 

фізіології, патофізіології та імунології тварин; 

- Костенко В.М., в.о. завідувача кафедри 

терапії і клінічної діагностики; 

- Любецький В.Й., завідувач кафедри 

акушерства, гінекології та біотехнології 

відтворення тварин; 

- Мельник О.П., завідувач кафедри анатомії 

тварин ім.акад. В.Г. Касьяненка; 

- Мазур Т.В., в.о. завідувача кафедри 

мікробіологи,  вірусології та біотехнології; 

- Сорока Н.М., завідувач кафедри 

паразитології та тропічної ветеринарії; 

- Сухонос В.П., завідувач кафедри хірургії 

імені академіка І.О. Поваженка; 

- Томчук В.А., завідувач кафедри біохімії 

тварин ім. акад. М.Ф.Гулого; 

- Хомич В.Т., завідувач кафедри гістології, 

цитології та ембріології; 

- Шестяєва Н.І., в.о. завідувая кафедри 

патологічної анатомії; 

- Якубчак О.М., завідувач кафедри 

ветеринарно-санітарної експертизи; 

- Литвиненко В.М., доцент кафедри 

епізоотології та організації ветеринарної 

справи; 

- Мартинюк О.Г., доцент кафедри 

епізоотології та організації ветеринарної 

справи; 

- Гомзиков О.М., доцент кафедри 

епізоотології та організації ветеринарної 

справи; 

- Жуковський М.О., асистент кафедри 

епізоотології та організації ветеринарної 

справи; 

Умови участі в конференції. 

На адресу оргкомітету необхідно 

надіслати: 

1. Заявку на участь (за формою, що 

додається) до 16 травня 2016 р. (ім'я 

файлу заявки повинне мати номер секції; 

в назві файлу і прізвище учасника на 

електронну адресу nfvm@ukr.net. 

2. Статті потрібно надсилати до 15 

квітня 2016 року. 

Вимоги до оформлення статей: 

Для опублікування приймаються 

оригінальні і раніше неопубліковані 

наукові роботи. Статті будуть надруковані 

в електронному фаховому журналі 

«Наукові доповіді НУБіП України», який 

включено до наукометричної бази РІНЦ, 

індексується Google Scholar. Мови 

видання – українська, англійська, 

російська.  

mailto:nfvm@ukr.net



