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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
ПУБЛІКАЦІЙ 

 

матеріали друкуються за авторською редакцією! 
 

До публікації приймаються праці українською, 
російською та англійською мовами. Матеріали будуть 
опубліковані в збірнику наукових праць «Ефективне 
кролівництво і звірівництво» безкоштовно. 

Електронні версії матеріалу надсилати на E-mail: 
of.gonchar@gmail.com  Оформлені у текстовому редакторі Microsoft 
Word, шрифт Times New Roman Cyr, кегель 14, міжрядковий 
інтервал 1,0, розширення *.doc, обов’язково вказувати Прізвище 
та ініціали автора, назву організації, яку він представляє. 

Вимоги до оформлення публікацій на сайті: 
https://bioresurs.herokuapp.com/  
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обов’язково)________________________________________ 
Назва доповіді ______________________________________ 
___________________________________________________ 
Участь у конференції як представника комерційної 
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Шановні колеги! 
 

Запрошуємо керівників і власників кролівничих та 
звірогосподарств, лікарів ветеринарної медицини, 
технологів підгалузі кролівництва та хутрового 
звірівництва, науковців, аспірантів, студентів, 
представників комерційних структур, виробників 
обладнання для тваринництва, ветеринарних 
препаратів та усіх бажаючих взяти участь у роботі 
науково-практичної онлайн-конференції: «Сучасний 
стан та проблеми розвитку кролівництва і 
хутрового звірівництва в Україні», що відбудеться 3 
квітня 2020 року на базі Черкаської дослідної станції 
біоресурсів НААН 
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