
Заявка на участь  
у V Міжнародній науково-практичній конференції 
«Технологія виробництва та переробки продукції 

тваринництва: історія, проблеми, перспективи» 
Прізвище __________________________ 
Ім'я по батькові ______________________ 
Науковий ступінь _____________________ 
Вчене звання_______________________ 
Посада___________________________ 
Організація_____________________ 
Поштова адреса (індекс обов'язково) ________ 
Планується поселення (так/ні): 
готель (кількість місць)__________________ 
гуртожиток (кількість місць)_______________ 
Контактний телефон__________________ 
E-mail______________________ 
Назва доповіді ________________________ 

Вимоги до оформлення статей у науковому фаховому 
збірнику «Вісник Сумського НАУ» серія «Тваринництво» 

категорія Б (наказ МОН України від 24.09.2020 р. № 1188, від 
17.03.2020р. № 409) 

Для опублікування в журналі приймаються раніше 
неопубліковані наукові роботи.  

Параметри сторінки: розмір сторінки – стандартний 
А4, (210х297 мм), поля – 20 мм з усіх боків.  

Обсяг статті – 6-12 сторінок.  
Параметри абзацу: шрифт – «Times New Roman», 

розмір 12 пунктів; абзац – 1,25 см; інтервал між рядками – 
1,0. 
Структура статті: 
1. Індекс УДК (у лівому верхньому кутку перед назвою 
статті, розмір 12 пунктів, абзац 1,25). 
2. Назва статті (великими прописними літерами, 
напівжирним, вирівнювання по центру). 
3. Прізвище, повне ім’я та по батькові 
авторів(напівжирним, вирівнювання по правому 
краю);науковий ступінь та вчене звання, місце роботи; 
обов’язково ORCID та Email (вирівнювання по правому 
краю). Увага, ORCID повинен мати наступний вигляд із 16 
чисел розділених дефісом (коротким тире) – ORCID: 
0000-0001-6748-7616. 
4. Анотація мовою статті. Якщо видання україномовне, 
кожна публікація супроводжується анотацією англійською 
мовою обсягом не менш як 2000 знаків (25 рядків), 
включаючи ключові слова. Якщо видання є англомовним, 
то англомовна публікація супроводжується також 
анотацією українською мовою обсягом не менш як 2000 
знаків, включаючи ключові слова (5-7 слів або 
словосполучень). Анотація, що на початку статті, 
курсивом, вирівнювання двостороннє). Формат анотації: 
коротко матеріали і методи дослідження, основні 
результати та висновки 

анотацією українською мовою обсягом не менш як 
2000 знаків, включаючи ключові слова (5-7 слів або 
словосполучень). Анотація, що на початку статті, 
курсивом, вирівнювання двостороннє). Формат 
анотації: коротко матеріали і методи дослідження, 
основні результати та висновки. 

5. Постановка проблеми, аналіз останніх 
досліджень, актуальність та мета. 

6. Матеріали та методи дослідження. 
7. Результати дослідження та обговорення. 
8. Висновки. 
9. Подяки (за потреби).  
10.Список використаної літератури 

(рекомендовано 70% за останні 10 років), оформлений 
відповідно до ДСТУ України 8302:2015). У списку 
використаної літератури не менше 15 джерел, у тому 
числі не менше п’яти зарубіжних видань.  

11.References оформлено за Гарвардським 
стандартом бібліографічних посилань (harvardskyj-
styl-harvard-referencing-style.pdf). До кожного 
джерела у списку літератури та References 
додається DOI, якщо він є присвоєним статті, на яку 
посилання. 

12.Анотація аналогічна, що на початку статті, 
англійською мовою або українською, якщо стаття 
англомовна. 

Структура англомовної анотації – прізвище ім’я 
та по батькові повністю, вченні звання та ступінь, місце 
роботи (вказати лише назву установи), назва статті, 
анотація (коротко матеріали і методи дослідження, 
основні результати та висновки, ключові слова). 

До статті додаються відомості про автора 
(авторів), оформлені окремим файлом і на окремому 
аркуші, де вказується:  

а) прізвище, ім'я, по батькові автора;  
б) науковий ступінь, вчене звання; 
в) місце роботи, посада; 
г) адреса для листування;  
д) тел. та адреса електронної пошти 

(обов’язково). 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 

АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

 

 

V Міжнародна науково-практична 

конференція  

 

«ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА ТА 

ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА: ІСТОРІЯ, ПРОБЛЕМИ, 

ПЕРСПЕКТИВИ» 

 

 

 

21-22 травня 2021 року 

 

м. Суми  

 



Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у V 

Міжнародній науково-практичній конференції 
«Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва: історія, проблеми, 
перспективи» 

 

яка відбудеться 
21-22 травня 2021 року 

 

Тематичні напрями конференції: 
1. Розведення, генетика та селекція 

сільськогосподарських тварин. 
2. Технологія виробництва та переробка 

продукції тваринництва. 
3. Біотехнологія та відтворення тварин. 
4. Технологія кормів та годівля тварин. 

 

Умови участі в конференції: 
 

Для участі у роботі конференції необхідно 
до 1 квітня 2021 року надіслати на адресу 
оргкомітету: 

1. Статтю (на електронну пошту, названу 
прізвищем автора); 

2. Заявку на участь у конференції; 
3. Копію квитанції про оплату статті. 

 

Матеріали конференції будуть розміщені в 
науковому журналі Вісник Сумського 

національного аграрного університету серія 
«Тваринництво» категорія Б, який входить до 

переліку фахових видань України та 
індексується в міжнародних наукометричних 

базах  
 

Робочі мови конференції: 
українська та англійська 

Організаційний комітет: 

Ладика В. І. - доктор с.-г. наук, професор, 
академік Національної академії аграрних 
наук України, ректор Сумського 
національного аграрного університету, 
голова; 

Хмельничий Л. М – доктор с.-г.  наук, 
професор, завідувач кафедри розведення і 
селекції тварин та водних біоресурсів СНАУ, 
заступник голови; 

Кисельов О.Б. – кандидат с.-г. наук, доцент, 
СНАУ, заступник голови; 

Бондарчук Л. В. - кандидат с.-г.  наук, доцент, 
завідувач кафедра біохімії та біотехнології 
СНАУ; 

Вечорка В. В. – доктор с.-г. наук, професор, 
заступник декана біолого-технологічного 
факультету СНАУ; 

Кайсин Л.Г. - доктор с.-г.  наук, професор, 
Державний аграрний університет Молдови, 
м. Кишенів, Молдова 

Марек Грзегорз Бабіц – галібітований 
доктор, професор, Університет природничий 
у Люблині, м. Люблин, Польща 

Опара В. О. – кандидат с.-г. наук, доцент, 
декан біолого-технологічного факультету 
СНАУ; 

Павленко Ю.М. – кандидат с.-г. наук, доцент, 
завідувач кафедри технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва та 
кінології СНАУ; 

Пасько О.В.. – кандидат економічних наук, 
доцент, завідувач науково-дослідної частини 
СНАУ; 

Повод М.  Г. – доктор с.-г.  наук, професор 
кафедри технології кормів і годівлі тварин, 
СНАУ; 

 

 

Вартість публікації становить 250 грн. за 
статтю.  

 
 
Реквізити для оплати за публікації: 

БО "БФ випускників СНАУ", вул. Г.Кондратьєва 
160, м. Суми, 40021, Україна, ЄДРПОУ 
36334588,  
р/р UA953204780000002600208260096,  
МФО 320478, АБ «Укргазбанк».  

призначення платежу: "благодійні внески 
на розвиток наукової бази від ... (прізвище та 
ім’я)" 

Статті, оформлені без урахування вище 
зазначених вимог, до розгляду не 
приймаються. 

 
Для безпосередніх учасників конференції 

організаційний внесок 200 грн. сплачувати під 
час участі в конференції при реєстрації 

 
Адреса оргкомітету: 

40021, Україна, м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 
160, Сумський національний аграрний 
університет, біолого-технологічний факультет 

 
Контактні особи: 

Хмельничий Леонтій Михайлович – 
заступник редактора Вісника СНАУ, серії 

«Тваринництво» 
(тел: 097-250-88-21; 066-207-63-43) 

E-mail: khmelnychy@ukr.net  
 

 

mailto:khmelnychy@ukr.net

