Шановні колеги та молоді науковці!
Інститут ветеринарної медицини НААН,

Рада молодих вчених
19 липня 2018 р.

проводить щорічну науково-практичну
конференцію молодих вчених

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ
ВЕТЕРИНАРНОЇ
БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНОЇ
ПАТОЛОГІЇ ТВАРИН»
(м. Київ, вул. Донецька, 30)

Запрошуємо до участі!
1.
2.
3.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Інфекційна патологія сільськогосподарських, домашніх і диких тварин.
Ветеринарна біотехнологія.
Біобезпека.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. Форма участі –
очна/заочна. Усні доповіді обов’язково супроводжуються презентацією.
Для включення Вашої доповіді до програми конференції необхідно заповнені заявки
та тези в електронному вигляді надіслати до 2 липня 2018 року на e-mail: ivm_naan@ukr.net
або tanyavet@ukr.net. Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез та

представлені в електронному вигляді на сайті Інституту ветеринарної медицини НААН за
адресою ivm.kiev.ua.
Кращі експериментальні роботи після належного оформлення будуть безкоштовно
опубліковані в черговому науковому бюлетені Інституту ветеринарної медицини НААН
«Ветеринарна біотехнологія», який входить до затвердженого Переліку фахових видань
МОН України (ветеринарні науки).
Організаційний внесок для участі в конференції сплачується секретарю
конференції під час реєстрації та становить 100 грн.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:
Тези мають бути побудовані в логічній послідовності, містити експериментальні
результати, отримані автором. Кожна теза обов’язково повинна містити п’ять блоків: вступ
(актуальність), мета, матеріали і методи, результати та заключення (висновки).
Текст – шрифт Times New Roman 12 pt, інтервал 1:
- Назва тез (великими літерами, по центру);
- ПІБ автора(-ів) із зазначенням ступенів та звань, якщо такі є;
- Контактний e-mail;
- Назва установи.
Тіло тез не повинно перевищувати 2500 знаків. Підзаголовки – напівжирні,
вирівнювання зліва.
Матеріали наукових статей за темою конференції (вимоги щодо оформлення
наукових статей див.: http://vetbiotech.kiev.ua/uk/avtoriv/pravyla) можна буде опублікувати в
черговому науковому бюлетені Інституту ветеринарної медицини НААН «Ветеринарна
біотехнологія», який входить до затвердженого Переліку фахових видань МОН України
(ветеринарні науки).
Вартість публікації 70 грн./стор.
Матеріали для публікації надсилати електронною поштою.
Детальнішу інформацію щодо конференції можна отримати за телефоном
+38 097 313 30 66 або електронною поштою tanyavet@ukr.net.
Матеріали надсилати до 02.07.2018 р.
З повагою, Голова ради молодих вчених.
Адреса:
Україна, 03151, м. Київ, вул. Донецька, 30. ІВМ НААН
тел. (097) 313-30-66 (Уховська Тетяна Миколаївна)
тел. / факс (044) 245-78-05
E-mail: ivm_naan@ukr.net або tanyavet@ukr.net

Dear colleagues and young scientists!
Institute of Veterinary Medicine NAAS,
Young scientists council
July 19, 2018
organize the 2018 Annual scientific-practical
conference of young scientists
«ACTUAL PROBLEMS OF VETERINARY
BIOTECHNOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES
OF ANIMALS»
(Kyiv, Donetska str., 30)

Invite you to participate!
MAIN DIRECTIONS OF THE CONFERENCE:
1.
Infectional pathology of agricultural, domestic and wild animals.
2.
Veterinary biotechnology.
3.
Biosafety.
Languages: Ukrainian, Russian and English. The form of participation – fulltime / part-time. Oral reports must be accompanied by the slide-show presentation.
For including your abstract to the conference program, filled registration
forms and abstracts electronically should be sent on the e-mail address:
ivm_naan@ukr.net or tanyavet@ukr.net. Deadline for registration and abstract
submission is July 2, 2018. The materials of the conference will be published in the
conference information package and presented electronically at the web site of IVM
NAAN ivm.kiev.ua. The best scientific works will be sorted for free publishing in
the research bulletin of IVM NAAN «Veterinary biotechnology» included in the list

of the Higher Attestation Commission of Ukraine (HAC) in the field of veterinary
science.
The registration fee for the participation is 100 UAH and should be paid to
secretary of the conference during registration.
ABSTRACT GUIDELINES:
Abstracts must be well written, easy to understand and should include
experimental results obtained by an author. Every abstract must consist of five parts:
introduction (background), the aim, materials and methods, results and conclusions..
The materials of the scientific articles on conference theme may be published
will be published in the research bulletin of IVM NAAN «Veterinary
biotechnology» included in the list of the Higher Attestation Commission of Ukraine
(HAC) in the field of veterinary science (scientific articles guidelines:
http://vetbiotech.kiev.ua/uk/avtoriv/pravyla).
The cost of publication is 70 UAH/page.
The materials for publication must be submitted electronically
If you need any additional information please contact us directly by:
+38 097 313 30 66 or e-mail tanyavet@ukr.net.
Abstracts must be received by 02.07.2018.
With best regards,
The head of Young scientists council.
Institute address:
Donetska str., 30, Kiev, Ukraine, 03151. IVM NAAS
tel. (097) 313-30-66 (Ukhovska Tetiana)
tel. / fax (044) 245-78-05
E-mail: ivm_naan@ukr.net or tanyavet@ukr.net

Уважаемые коллеги и молодые ученые!
Институт ветеринарной медицины НААН,
Совет молодых ученых
19 июля 2018 г.
проводит ежегодную научнo-практическую
конференцию молодых ученых
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ВЕТЕРИНАРНОЙ
БИОТЕХНОЛОГИИ И ИНФЕКЦИОННОЙ
ПАТОЛОГИИ ЖИВОТНЫХ»
(г. Киев, ул. Донецкая, 30)

Приглашаем к участию!
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
1.
Инфекционная патология сельскохозяйственных, домашних и диких животных.
2.
Ветеринарная биотехнология.
3.
Биобезопасность.
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. Форма участия –
очная/заочная. Устные доклады обязательно сопровождаются презентацией.
Для включения Вашего доклада в программу конференции необходимо заполненные
заявки и тезисы в электронном виде прислать до 2 июля 2018 года на e-mail:
ivm_naan@ukr.net или tanyavet@ukr.net. Материалы конференции будут опубликованы в
сборнике тезисов и представлены в электронном виде на сайте Института ветеринарной
медицины НААН по адресу ivm.kiev.ua. Лучшие экспериментальные работы после
надлежащего оформления будут бесплатно опубликованы в научном бюллетене Института
ветеринарной медицины НААН «Ветеринарная биотехнология», который входит в
утвержденный перечень изданий МОН Украины (ветеринарные науки).

Организационный взнос для участия в конференции оплачивается секретарю
конференции во время регистрации и составляет 100 грн.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ:
Тезисы должны быть построены в логической последовательности, содержать
экспериментальные результаты, полученные автором. Каждый тезис обязательно должен
содержать пять блоков: введение (актуальность), цель, материалы и методы, результаты и
заключение (выводы).
Текст – шрифт Times New Roman 12 pt, интервал 1:
- Название тезисов (большими буквами, по центру);
- ФИО автора(-ов) с указанием степеней и званий, если таковые имеются;
- Контактный e-mail;
- Название учреждения.
Тело тезисов не должно превышать 2500 знаков. Подзаголовки – полужирные,
выравнивание слева.
Материалы научных статей по теме конференции (требования к оформлению
научных статей см.: http://vetbiotech.kiev.ua/uk/avtoriv/pravyla) можно будет опубликовать в
научном бюллетене Института ветеринарной медицины НААН «Ветеринарна
біотехнологія», который входит в утвержденный Перечень профессиональных изданий
МОН Украины (ветеринарные науки).
Стоимость публикации 70 грн./стр.
Материалы для публикации направлять по электронной почте.
Более подробную информацию о конференции можно получить по телефону
+38 097 313 30 66 или по электронной почте tanyavet@ukr.net.
Материалы направлять до 02.07.2018 г.
С уважением, Председатель совета молодых ученых.
Адрес:
Украина, 03151, г. Киев, ул. Донецкая, 30. ИВМ НААН
тел. (097) 313-30-66 (Уховская Татьяна Николаевна)
тел. / факс (044) 245-78-05
E-mail: ivm_naan@ukr.net или tanyavet@ukr.net

