
ВИМОГИ 

ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 
Матеріали тез надсилаються електронною поштою з 

підтвердженням отримання оргкомітетом. Формат 

файлів *.doc. Назва файлу – прізвище першого автора 

(наприклад, Шевченко.doc). 

 Обсяг матеріалів, що надаються до друку, – 2-4 

сторінки формату А4 (297x210 мм), орієнтація - 

книжкова. Береги: всі по – 20 мм. Шрифт: гарнітура 

– Times New Roman, кегль – 14 пт, міжрядковий 

інтервал – 1,0 (одинарний), абзаци – 1,25 см. 

Редактор Microsoft Word у форматі DOC. 

 таблиці повинні бути тільки книжкової орієнтації 

(обов'язково), розмір шрифту 10-14 пт; 

 назви рисунків подавати під графічними об'єктами з 

вирівнюванням по центру (обов'язково), складні 

рисунки зі значною кількістю об'єктів, а також 

підписи до них подавати у зв'язаному вигляді 

(групувати як один об'єкт); підписи до графіків, 

зроблених в Ехсеl, подавати у нижній частині з 

вирівнюванням по центру; рисунки приймаються у 

растрових форматах BMP, TIFF, JPEG, GIF; 

Розміщення на сторінці: 

 УДК 

 назва тез прописними літерами напівжирним 

шрифтом вирівнювання по центру; 

 ініціали та прізвище автора прописними літерами 

напівжирним шрифтом вирівнювання по центру, 

 місце роботи звичайними літерами напівжирним 

шрифтом, вирівнювання по центру, курсив; 

 анотація українською (6-8 стрічок) з ключовими 

словами (до 10 слів); 

 текст тез з вирівнюванням по ширині та наявністю 

усіх структурних елементів (постановка проблеми, 

матеріал та методика досліджень, результати 

досліджень, висновки); 

 під текстом, через рядок, з вирівнюванням по ширині 

подається список літератури (через 1 інтервал, не 

більше 5 джерел) з розміром шрифту 14 пт; 

посилання на джерела в тексті оформляються в 

квадратних дужках [1]. 

 анотація на англійській мові (6-8 стрічок) з 

ключовими словами (до 10 слів); 

Науково-координаційний  комітет конференції: 
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Сусол Руслан Леонідович – доктор с.-г. наук, 
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продукції тваринництва ОДАУ; 
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тваринництва ОДАУ; 

Кірович Наталія Олександрівна – кандидат с.-г. наук, 

доцент, зпавідувач кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва ОДАУ; 
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відділу селекції тварин та агроконсультацій 

Університету науки про життя в Люблині, Польща. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК 

УКРАЇНИ  

ІНСТИТУТ СВИНАРСТВА ТА 

АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 

ЛЮБЛИНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКИ ПРО 

ЖИТТЯ  

ДЕРЖАВНА НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ ГЕНЕТИКИ І ЦИТОЛОГІЇ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК БІЛОРУСІ 

 

Інформаційне повідомлення- 
  

Конференція відбудеться на базі Одеського Державного 

аграрного університету за підтримки Інституту 

свинарства і агропромислового виробництва НААН 

України, державних та приватних підприємств з 

тваринництва в Одеській області. 

Міжнародна науково-практична конференція 

«М’ЯСНІ ГЕНОТИПИ СВИНЕЙ: 

СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ» 

(посвідчення Укр. ІНТЕІ про реєстрацію 

№ 146 від 16.04.2020) 
 

 

 

02 вересня 2021 р.  

м. Одеса



Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«М’ЯСНІ ГЕНОТИПИ СВИНЕЙ: 

СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», 

яка відбудеться 02 вересня 2021 р. 

на базі Одеського державного аграрного 

університету 

 Тематичні напрями роботи конференції: 

1) Сучасний стан та перспективи 

селекційної роботи з породами м’ясних свиней 

в Україні та світі. 

2) Актуальні питання генетики, розведення, 

селекції свиней. 

3) Сучасні технологічні рішення 

утримання, годівлі свиней м’ясних порід. 

4) Проблеми збереження вітчизняних порід 

свиней. 

5) Питання екології, якості виробництва та 

переробки продукції свинарства. 

6) Ефективні методи профілактики та 

лікування у сучасному промисловому 

свинарстві. 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 

 

Кожен учасник отримає сертифікат. 

Для участі в конференції необхідно до 01 серпня 

2021 р. надіслати до оргкомітету електронною 

поштою або подати особисто: 

 заявку на участь (форма додається), 

 текст тез в електронній версії, оформлений 
згідно вимог (наводяться нижче); 

Матеріали конференції будуть опубліковані у 

нефаховому виданні як матеріали конференцій. 

 

Участь безкоштовна! 

 

 

 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ 

Міжнародна науково-практична конференція 

“М’ЯСНІ ГЕНОТИПИ СВИНЕЙ: СЬОГОДЕННЯ 

ТА ПЕРСПЕКТИВИ ” 

02 вересня 2021 року 

м. Одеса, Україна 

Заявка в електронному вигляді подається на кожного 

учасника в одному файлі. Приклад назви файлу: 

Шевченко_заявка.doc. 

 
У заявці необхідно вказати: 

Прізвище, ім’я, по батькові    

Посада      

Науковий ступінь      

Вчене звання                                                      

Організація (ВНЗ, факультет, НДІ тощо), її адреса (країна, 

місто)     

Поштова адреса для листування, контактний 

телефон, е-mail     

Назва наукового напряму    

Назва доповіді    

Технічні засоби, необхідні доповідачу    

Кількість додаткових збірників     
 

Конференція проводиться в режимі онлайн: 

 

Доповіді, тематика яких не відповідає напрямам 

конференції, і такі, що оформлені без дотримання наведених 

вимог чи подані невчасно, оргкомітетом розглядатися не 

будуть. 

 

Матеріали для публікації, заявку надсилати на 

електрону пошту: r.susol@ukr.net 

 

 Додаткову інформацію можна отримати 

 за телефонами: 

 

+38-067-919-84-82 – Cусол Руслан Леонідович, професор 

кафедри ТВППТ ОДАУ, заступник голови оргкомітету. 

 

 

 

 

 

 

ОРІЄНТОВНИЙ РЕГЛАМЕНТ 

РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

02 вересня 2021 року 

   800 – 955– реєстрація учасників конференції. 

1000–1015 – відкриття конференції. 

         1015–1130 – пленарне засідання  

1130–1400 – доповіді.  

 
 
 
 
 


