
Реєстраційна картка учасника 

Прізвище, ім’я, по батькові _________________ 

Повна назва вищого навчального закладу (наукової 

установи)________________________ 

Науковий ступінь і вчене звання______________ 

_________________________________________ 

Посада __________________________________ 

Тема доповіді _____________________________ 

_________________________________________ 

Секція ___________________________________ 

 

Вкажіть форму участі у конференції: 

 публікація без доповіді; 

 усна доповідь / стендова доповідь на 

пленарному чи секційному (вказати секцію) 

засіданні з публікацією (необхідне 

підкреслити). 

Необхідний гуртожиток: так / ні (необхідне 

підкреслити) 

Координати: 

Адреса ___________________________________ 

_________________________________________ 

Індекс ___________________________________ 

Телефон _________________________________ 

E-mail ___________________________________ 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТЕНДІВ  

Стендові доповіді подаються у вигляді плакату 

формату А1 з текстом українською, російською або 

англійською мовами, з рисунками та ілюстраціями, 

шрифт – Times New Roman, розмір – 14 пт, інтервал 

між рядками – 1,5, без ущільнення тексту та 

переносів слів, вирівнювання по ширині, абзац – 

1,25 мм.  

З метою своєчасної підготовки програми 

конференції просимо до 20 березня 2018 року надіслати 

в організаційний комітет на електронні адреси: 

conferencia2018S1@ukr.net (секція 1, 4), 

l.kondrasiy@nubip.edu.ua (секція 2, 3) 

- реєстраційну картку учасника, 

- тези доповідей, 

- копії квитанції про оплату. 

Реквізити щодо оплати будуть надіслані після 

прийняття тез до друку. 

Призначення платежу: конференція, прізвище та 

ініціали першого автора публікації. 

 

Для публікації статті Вам необхідно оформити її 

згідно вимог Наукового вісника НУБіП України. 

Серія "Ветеринарна медицина, якість і безпека 

продукції тваринництва" і самостійно відправити 

до редакції попередньо зареєструвавшись на сайті 

https://nubip.edu.ua/node/19937; https://journals. 
nubip.edu.ua. (Куліда Марія Анатоліївна 

0671032764) 

 

Адреса оргкомітету: 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, 

факультет ветеринарної медицини,  

кафедра ветеринарно-санітарної експертизи, 

вул. Полковника Потєхіна, 16,  

навчальний корпус № 12, м. Київ, 03041. 

Ткачук Світлана Алімівна -– блок Д, кім. 324. 

conferencia2018S1@ukr.net (секція 1) 

+38(067) 592-09-00 

Кондрасій Людмила Андріївна – блок Д, кім. 312а. 

l.kondrasiy@nubip.edu.ua(секція 2) 

 +38(098) 96-33-62 

 

Проїзд: станція метро «Либідська» або 

«Виставковий центр»: 

- тролейбуси № 12, 43 – до зупинки «Готель 

Голосіївський»; 

- від станції метро «Либідська» або «Теремки» 

маршрутним таксі № 212 до зупинки «Магазин 

ЕКО-маркет» (вул. Полковника Потєхіна). 

 

 

 

 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ  

 

Факультет ветеринарної медицини 

 

 

 
 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

на Міжнародну науково-практичну 

конференцію  

«Контроль безпечності харчових продуктів. 

Україна-ЄС: невирішені питання» 

в рамках реалізації проекту за підтримки 

програми Жана Моне «Контроль безпечності 

харчових продуктів у ЄС» 

 

 

19–20 квітня 2018 року, м. Київ 

 

Київ – 2018
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

19–20 квітня 2018 року факультет ветеринарної 

медицини НУБІП України проводить Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Контроль 

безпечності харчових продуктів. Україна-ЄС: 

невирішені питання» 

Організаційний комітет запрошує 

професорсько-викладацький склад, аспірантів, 

науковців і студентів взяти участь у роботі 

конференції. 

 

Запланована робота наступних секцій: 

1. Застосування європейських принципів контролю 

безпечності харчових продуктів в Україні 

2. Угода про асоціацію з ЄС: інтегрування до 

європейського економічного простору в частині 

безпечності харчових продуктів 

3. Законодавче врегулювання виробництва 

органічних харчових продуктів 

4.Благополуччя тварин 

 

Оргкомітет конференції 

Ніколаєнко С. М., ректор  Національного 

університету біоресурсів і природокористування 

України,  член-кореспондент Національної академії 

педагогічних наук України, доктор педагогічних 

наук, професор, голова організаційного комітету; 

Лапа В. І., голова Державної служби України 

з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів, співголова організаційного комітету; 

Мандигра М. С., академік-секретар 

Відділення ветеринарної медицини НААН України, 

член-кореспондент УААН, доктор ветеринарних 

наук, професор, співголова організаційного комітету 

(за згодою); 

Ничик С. А., директор інституту ветеринарної 

медицини НААН України, голова Ради роботодавців 

факультету ветеринарної медицини НУБіП України, 

професор, член-кореспондент НААН, співголова 

організаційного комітету (за згодою);  

Цвiлiховський М. І., декан факультету 

ветеринарної медицини, доктор біологічних наук, 

професор, академік НААН, співголова 

організаційного комітету; 

Засєкін Д. А., доктор ветеринарних наук, 

професор, директор НДІ здоров’я тварин, співголова 

організаційного комітету; 

Якубчак О. М., завідувач кафедри 

ветеринарно-санітарної експертизи, доктор 

ветеринарних наук, професор, співголова 

організаційного комітету; 

Галабурда М. А., кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи, 

секретар організаційного комітету. 

Члени оргкомітету: 

Жук А.О., перший заступник голови 

Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів, (за 

згодою); 

Іщенко Т. Д., професор, виконувач обов`язків 

директора ДУ "НМЦ "Агроосвіта" (за згодою); 

Ткачук С. А., доктор ветеринарних наук, 

професор кафедри ветеринарно-санітарної 

експертизи; 

Захаренко М. О., доктор біологічних наук, 

професор, завідувач кафедри гігієни тварин та 

санітарії ім. професора А.К.Скороходька; 

Шевченко Л. В., доктор ветеринарних наук, 

професор кафедри гігієни тварин та санітарії ім. 

професора А.К.Скороходька; 

Білик Р. І. кандидат ветеринарних наук, 

доцент, Українсько-швейцарський проект «Розвиток 

органічного ринку в Україні», Дослідний інститут 

органічного сільського господарства (FiBL, 

Швейцарія) (за згодою); 

Тютюн А. І., кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи; 

Таран Т. В., кандидат ветеринарних наук, 

доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи; 

Кондрасій Л. А., асистент кафедри 

ветеринарно-санітарної експертизи; 

Кучерук М. Д., кандидат ветеринарних наук, 
докторант кафедри гігієни тварин та санітарії імені 
професора А.К. Скороходька 

Дудус Т. В., спеціаліст вищої категорії, 
кандидат педагогічних наук, завідувач кабінету 
технологічної освіти та ветеринарії ДУ «НМЦ 
«Агроосвіта» (за згодою) 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
КОНФЕРЕНЦІЇ 

Тези подати українською, російською або 
англійською мовами в двох примірниках, обсягом 2-
3 сторінки формату А4 та на електронних носіях 
або на e-mail одним файлом у формі текстового 
редактора Microsoft Word. Назва файлу – за 
прізвищем першого автора, шрифт – Times New 
Roman, розмір – 14 пт, інтервал між рядками – 1,5, 
без ущільнення тексту та переносів слів, 
вирівнювання по ширині, абзац (лише текст) – 1,25 
мм. Розміщення полів – дзеркальне, розмір: верхнє – 
20 мм, нижнє – 20 мм, ліве –30 мм, праве – 25 мм. 
Сторінки не нумеруються.  

ВЗІРЕЦЬ ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 
УДК 619:615.12:006.44 

ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАКОНОДАВСТВА 
УКРАЇНИ ЩОДО БЕЗПЕЧНОСТІ ТА ЯКОСТІ 

МОЛОКА І МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ  
Якубчак О.М., доктор ветеринарних наук, 

професор, (olga.yakubchak@gmail.com), 
Кондрасій Л. А., аспірант, Самаш Д. А. , магістрант  

Кафедра ветеринарно-санітарної експертизи, 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України, м. Київ 

Текст текст текст …. 
 

Тези, оформлені не за вимогами, друкуватися не 
будуть і авторам не повертаються. 

Учасники конференції з України сплачують 
організаційний внесок, що передбачає видання 
програми та електронного збірника матеріалів 
конференції, вартість публікації поданих 
матеріалів становить 50 гривень за кожну повну 
(або неповну) сторінку. 
 
Проживання і харчування за рахунок учасників.  
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