
Шановні колеги! 
 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі   

XІ Міжнародної наукової конференції “Корми і 

кормовий білок”, яка відбудеться 28 жовтня 

2019 року на базі Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН. Форма участі в 

конференції – заочна. 

 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 генетика, селекція та насінництво 

сільськогосподарських культур;  

 конкурентоздатні технології вирощування 

польових та кормових культур; 
 біоадаптивні технології вирощування 

багаторічних трав у польовому та лучному 
кормовиробництві;  

 енергозберігаючі технології заготівлі та 

використання кормів для одержання 

конкурентоспроможної продукції 

тваринництва; 

 якість, безпечність та гігієна кормів і 

сировини; 

 економіка, організація та менеджмент 

виробництва кормів та кормового білка. 
 
УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

1. Форма участі: заочна. 

2. Мови конференції – українська, 

російська, англійська. 

3. Матеріали конференції (збірник тез та 

програма) будуть розміщені на сайті Інституту 

у розділі Видання, Матеріали конференції за 

посиланням:  http://fri.vin.ua/materials.htm 

4. Статті будуть опубліковані у 

Міжвідомчому тематичному науковому 

збірнику „Корми і кормовиробництво” № 88 та 

розміщено на сайті Інституту за посиланням:  

http://fri.vin.ua/materials.htm 

 

ПОРЯДОК УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

 

Для участі в роботі конференції необхідно 

до 07 жовтня 2019 року надіслати 

електронний варіант тези та (або) статті, 

відскановану (сфотографовану) квитанцію 

про сплату організаційного внеску на 

електронну адресу konf_10.2019@ukr.net  

Назва файлу має бути підписана 

відповідно до прізвища та ініціалів 

учасника конференції (наприклад: Stolyar 

Zh.V._Тези, Stolyar Zh.V._Стаття, Stolyar 

Zh.V. _Квитанція).  

Програма конференції формується із 

поданих тез доповідей. Оргкомітет залишає 

за собою право відбору матеріалів. 
Організаційний внесок для участі в 

конференції – 100 грн. 
Вартість публікації – 30 грн. за 1 сторінку. 

Квитанція про оплату надсилається разом із 
статею. 

 

Банківські реквізити: 
 

     Р/р № 31251290102138 

     в ДКСУ у м. Київ  

     МФО 820172 

     Код ЄДРПОУ 00496588 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ: 

 

Приймаються статті та тези за тематикою 
конференції, які раніше не були 
опубліковані, містять нові теоретичні та 
практичні результати. Вимоги до 
оформлення статті додаються. Рукописи 
тез подаються в електронній формі у 
редакторі MS Word, шрифтом Times New 
Roman, розміром 14, на аркуші А4, через 1,5 
інтервали з полями: зверху, знизу, ліворуч, 
праворуч – 20 мм. Обсяг тези – 1 сторінка (до 
2000 знаків).  

 
 

СТРУКТУРА ТЕЗИ: 
1. Напрямок конференції відповідно до 

тематики 

2. УДК 
3. Ініціали, прізвище автора(ів) (шрифт 

– напівжирний), науковий ступінь 
4. Місце роботи (шрифт – курсив) 
5. Назва тези (великі літери, шрифт – 

напівжирний) 
6. Ключові слова (шрифт – курсив) 
7. Основні положення та результати 

 
 
 

Адреса оргкомітету конференції: 

Інститут кормів та сільського                            

господарства Поділля НААН, 

              проспект Юності, 16, 

         м. Вінниця, Україна, 21100 

          тел./факс: (0432) 46-41-16, 

моб.: 067-390-56-71 Жанна Володимирівна 

e-mail: konf_10.2019@ukr.net               

Редактор: Гулько Леонід Петрович  

                  моб.: 098-228-66-60 
 

 

http://fri.vin.ua/materials.htm
http://fri.vin.ua/materials.htm
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Національна академія аграрних  

наук України 
 

 

Інститут кормів та сільського  

господарства Поділля  

 

 

 
 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  

 
 

 

XІ Міжнародна наукова 

конференція 
 

“Корми і кормовий білок”  
 

 

 


