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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас до участі у X Міжнародній науково-технічній конференції 

«ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС У ТВАРИННИЦТВІ ТА КОРМОВИРОБНИЦТВІ» 

(в рамках проведення ХХIX Міжнародної науково-технічної конференції 

«Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві»), 

яка проходитиме на базі відділу біотехнічних систем у тваринництві та заготівлі 

кормів ННЦ «ІМЕСГ» та механіко-технологічного факультету НУБіП України 

Сайт конференції: animal-conf.inf.ua 

Організатори конференції: 

 Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського 

господарства» 

 Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 Представництво Польської академії наук в Києві 

До участі в конференції запрошуються співробітники науково-дослідних установ, 

вищих навчальних закладів, здобувачі наукових ступенів, докторанти, аспіранти, 

магістранти та студенти. 

В ході конференції планується робота за такими напрямами: 

1. Техніко-технологічне забезпечення виробництва продукції тваринництва. 

2. Техніко-технологічне забезпечення виробництва та приготування кормів. 

3. Інформаційні технології в тваринництві та кормовиробництві. 

4. Надійність та експлуатація техніки для тваринництва та кормовиробництва. 

5. Перспективні напрями використання біосировини. 

http://animal-conf.inf.ua/


Важливо! Матеріали конференції видаються у вигляді тез конференції (pdf-

макет тез буде доступний на сайті конференції протягом двох місяців від дати її 

завершення). 

За зміст поданих до участі у конференції матеріалів відповідальність несуть 

автори. Організатори конференції залишають за собою право відхилити надіслані 

матеріали. 

Початок роботи конференції (початок приймання матеріалів) – 04 жовтня 2021 р. 

Кінцевий термін подання матеріалів конференції – 23 жовтня 2021 р. 

Вимоги до матеріалів та докладну інформацію для учасників подано на сайті 

конференції: animal-conf.inf.ua. 

Що потрібно для того, щоб взяти участь у роботі конференції? 

Надіслати на електронну адресу конференції info@animal-conf.inf.ua лист з темою 

«Матеріали конференції». До листа має бути додано файл з тезами (для публікації у 

збірнику тез конференції) в одному з текстових форматів *.doc, *.docx, *.odt, *.rtf 

тощо. 

Як проходитиме конференція? 

Надіслані Вами матеріали розміщуються на сайті конференції, виголошення 

доповідей та обговорення матеріалів проводиться із застосуванням засобів електронної 

комунікації (про формат, дату та час буде повідомлено окремо). По завершенню 

роботи конференції Тези наукових доповідей конференції розміщуються у вільному 

електронному доступі на сайті конференції у вигляді pdf-макетів. Паперові 

примірники Тез надаються за окремим запитом. 

 

 

Участь у конференції безкоштовна. 

 

 

Контактна особа: 

Ребенко Віктор Іванович, 

секретар оргкомітету конференції 

тел. 0677358575, 0950348648 

Е-mail: info@animal-conf.inf.ua, rebenko@nubip.edu.ua 
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