ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Науково-методичний центр ВФПО 27 травня 2021 року
проводитиме Міжнародну науково-практичну конференцію «Біобезпека,
захист та благополуччя тварин».
Мета конференції – обговорення освітньо-наукових аспектів щодо
біобезпеки та біозахисту, благополуччя тварин прийнятих у світовій практиці.
принципи виявлення, аналізу та прогнозування біозагроз, спрямованих на
запобігання можливим негативним наслідкам для живих систем..
Основні питання для обговорення:
• біобезпека в тваринництві;
• біозахист в лабораторіях;
• благополуччя тварин;
• захист тварин;
• концепція «Єдине здоров’я».
Календар міжнародної конференції:
• приймання заявок на участь у конференції – до 20.05.2021
• приймання тез доповідей – до 15.05.2021.
Робота конференції
27 травня 2021 р., Науково-методичний центр ВФПО
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма участі у конференції:
Враховуючи епідеміологічну ситуацію у зв’язку з СOVID-19 у світі,
конференцію буде проведено в ONLINE-режимі на платформі ZOOM та
OFFLINE з дотриманням усіх карантинних вимог МОЗ України.
- публікація тез;
- усна доповідь;
- доповідь в ONLINE-режимі;
- доповідь OFFLINE з дотриманням усіх карантинних вимог України;
- участь без доповіді та публікації в ONLINE-режимі
Реєстрація учасників конференції проводитиметься за електронним
посиланням:
Тези надсилати на електронну адресу: nmc.vfpo@ukr.net
Організаційний внесок становить 100 грн за публікацію
(організаційні витрати, сертифікат учасника, публікація матеріалів
конференції у збірнику тез доповідей).

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ: Карта ПриватБанку 4149 6293 9818 8631
(Отримувач: Рибицький Андрій Володимирович) з вказівкою: «Зміни
клімату» прізвище, ім’я учасника.
Місце
проведення: 03151,
м.
Київ,
вул.
Смілянська,
11,
Науково-методичний центр ВФПО.
Вимоги до оформлення тез
Подані тези мають стисло відображати зміст доповіді, містити відомості
про актуальність напряму досліджень, основні результати та їх інтерпретацію,
завершуватися стислим узагальнювальним висновком без повторювання
викладеного матеріалу.
Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4 Word для Windows, шрифт Times
New Roman, кегль 14, абзац 1 см, інтервал 1,0; береги по 2,0 см.
Вимоги до таблиць: шрифт Times New Roman, розмір 10 без будь-яких
виділень.
Зразок оформлення:
УДК 619:611
КАПУСТІН Петро, д-р с.-г. наук, професор
Щербина Віктор, канд.с -г. наук, доцент
КАРПЕНКО Наталія, аспірант
Миколаївський національний аграрний університет
kapust@mnau.ua
ВПЛИВ СТРОКІВ ПІДСІВАННЯ
НА УРОЖАЙНІСТЬ ЗЕЛЕНОЇ МАСИ

КОНЮШИНИ

ЛУЧНОЇ

Редакційна група залишає за собою право редагувати надані матеріали,
а також відхиляти їх у разі невідповідності тематиці конференції,
недотримання вищевказаних умов та не несе відповідальність за
достовірність викладених фактів.
Телефони для довідок
(044) 242-35-68; e-mail: nmc.vfpo@ukr.net (Науково-методичний центр ВФПО,
приймальня)
0999651991; t.v.dudus18@gmail.com ( Дудус Тетяна Василівна – організатор)

