
 

 

V ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

«БІОТЕХНОЛОГІЯ: ЗВЕРШЕННЯ ТА НАДІЇ» 

м. Київ, 12-13 травня 2016 

 

ДРУГИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Всеукраїнської науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Біотехнологія: звершення та надії», яка 

відбудеться у Києві 12-13 травня 2016 року на базі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України.  

Організатори конференції: Національний університет біоресурсів і 

природокористування України, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова та 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут».  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

НАУКОВИЙ: 

НІКОЛАЄНКО С. М. – ректор НУБіП України, почесний голова; 
ІБАТУЛЛІН І. І. – перший проректор НУБіП України, голова оргкомітету; 

КВАША С. М. – проректор з навчальної і виховної роботи НУБіП України, співголова оргкомітету; 

ІВАНИЦЯ В. О. – проректор з наукової роботи Одеського національного університету імені 

І. І. Мечникова, співголова оргкомітету; 

ДУГАН О. М. – співголова оргкомітету, декан факультету біотехнології і біотехніки Національного 

технічного університету України «Київський політехнічний інститут»; 

ДОЛЯ М. М. – декан факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП України, 

заступник голови оргкомітету; 

БАЛЬ-ПРИЛИПКО Л. В. – декан факультету харчових технологій та управління якістю продукції 

АПК НУБіП України, заступник голови оргкомітету; 

КОНДРАТЮК В. М. – декан факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України, 

заступник голови оргкомітету; 

ГОЛУБ Г. А. – завідувач кафедри механізації тваринництва НУБіП України, заступник голови 

оргкомітету;  

ПАТИКА М. В. – завідувач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України, 

відповідальний секретар оргкомітету; 



ЛІСОВИЙ М. М. – завідувач кафедри агробіотехнологій НУБіП України; 

БОЙКО О. А. – завідувач кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики НУБіП України; 

ГРИГОРЮК І. П. – професор кафедри фізіології, біохімії рослин та біоенергетики НУБіП України; 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИКОНАВЧИЙ: 

Колодяжний О. Ю. – асистент кафедри молекулярної біології, мікробіології та біобезпеки НУБіП 

України, заступник відповідального секретаря оргкомітету; 

Субін О. В. – асистент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України, заступник 

відповідального секретаря оргкомітету; 

Дрозд П. Ю. – заступник декана факультету захисту рослин, біотехнологій та екології НУБіП 

України; 

Галкін О. Ю. – заступник декана факультету біотехнології і біотехніки НТУ України «КПІ»; 

Слободянюк Н. М. – доцент кафедри технології м'ясних, рибних та морепродуктів НУБіП України;  

Марус О. А. – заступник декана з навчально-виховної роботи факультету конструювання та дизайну 

НУБіП України; 

Кляченко О. Л. – доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України; 

Коломієць Ю. В. – доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України; 

Бородай В. В. – доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України; 

Ліханов А. Ф. - доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України; 

Пилипенко Л. А. – доцент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України; 

Гетя А. А. – в.о. завідувача кафедри генетики, розведення та біотехнології тварин НУБіП України; 

Іванова Т. В. – старший викладач кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України; 

Захарова О.М. – асистент кафедри екобіотехнології та біорізноманіття НУБіП України; 

Савчук І. В. – голова студентської організації факультету захисту рослин, біотехнологій та екології 

НУБіП України 

 

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Агробіотехнології та біоенергетичні системи; 

 Промислова біотехнологія; 

 Екологічні біотехнології; 

 Молекулярна біотехнологія та вірусологія; 

 Біотехнології в тваринництві; 

 Біонанотехнології та біосенсорика; 

 Фізіологія та біохімія рослин; 

 Екологія та збереження біорізноманіття; 

 Біотехнології в захисті рослин; 

 Харчова біотехнологія та управління якістю продукції АПК. 

 

ПРОГРАМА РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

12 травня 

9:
00

 – 10:
00

 – Реєстрація учасників конференції в холі 10 корпусу НУБіП України (вул. Героїв 

Оборони, 15). 
*Звертаємо Вашу увагу на те, що реєстрація є обов'язковою умовою участі в конференції 

10:
30

 – 13:
30

 – Урочисте відкриття конференції та пленарне засідання. 

13:
30

 – 14:
15

 – Кава-брейк. 

14:
30

 – 17:
00

 – Секційні засідання. 

 

13 травня 

9:
00

 – 11:
00

 – Ознайомча екскурсія по НУБіП України 

11:
00

 – 12:
30

 – Круглий стіл, обговорення проекту рішення. 

12:
30

 – 13:
00

 – Перерва на обід. 

13:
00

 – 14:
30

 – Підбиття підсумків, нагородження учасників, урочисте закриття конференції. 

14:
30

 – ознайомча екскурсія містом (за бажанням); від’їзд учасників 
*Звертаємо вашу увагу на те, що викладена програма є виключно орієнтовною. Розклад секційних засідань 

можете буде скоректований згідно з рекомендаціями організаційного комітету та залежить від кількості учасників. 



РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.  

Форми доповіді – усна, стендова. 

Регламент: 

 пленарні доповіді – до 20 хв.; 

 секційні доповіді – до 10 хв.; 

 запитання, дискусії – до 5 хв.;  

 довідки, зауваження, репліки – до 3 хв. 

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: 

 

 Подання реєстраційної картки (заявки) на конференцію – до 10 квітня 2016 року включно! 

 Подання тез доповідей – до 17 квітня 2016 року включно! 

 Прийом організаційних внесків – до 17 квітня 2016 року включно! 

 Підтвердження про участь у конференції – до 30 квітня 2016 року! 

 Заїзд, реєстрація учасників, початок роботи конференції – 12 травня 2016 року! 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК становить: для громадян України за умови очної участі у 

конференції – 150 грн., для громадян України за умови заочної участі з отриманням друкованого 

збірника матеріалів конференції – 100 грн., для громадян України за умови заочної участі з 

отриманням електронного збірника матеріалів конференції – 50 грн. Для іноземних громадян 

організаційний внесок становить 10$. 

Організаційний внесок учасника очної форми участі включає:  

- публікація тез у збірнику конференції;  

- участь у всіх засіданнях та практичній частині конференції;  

- матеріали конференції (програма, збірник тез);  

- кава-брейк;  

- екскурсійна програма; 

Організаційні внески (вказати прізвище та адресу відправника!) потрібно висилати 

поштовим переказом на адресу: 

03028, м. Київ, пр. Науки 35 к. 2 кв.31 

на ім’я Субін Олександр Володимирович 

 

Детальніше ознайомитися з умовами участі у конференції та вимогами щодо 

оформлення матеріалів доповіді можна у І-му інформаційному листі та за посиланнями:  

http://nubip.edu.ua/node/19767 

http://www.science-community.org/ru/node/165000 
 

 

ПРОЖИВАННЯ: 

На час роботи конференції організаційний комітет пропонує наступні варіанти проживання: 

1. Готель НУБіП України (орієнтовна вартість – від 300 грн). 

2. Готель «Голосіївський» (орієнтовна вартість – від 400 грн) http://hotelgolos.com 

3. Готель «Мир» (орієнтовна вартість – від 475 грн) http://www.hotelmir.kiev.ua 

4. Хостел «О'КИЕВ» (орієнтовна вартість – від 100 грн) http://www.kiev-hotels.in.ua/hostel-kiev/  

тел.: +38 (044) 257-23-10; +38 (067)246-80-02; +38 (067) 246-82-00 

5.  Гуртожиток НУБіП України (орієнтовна вартість – 60 грн. за ліжкомісце)  

 

Проживання оплачується за рахунок учасників конференції, бронювання номерів відбувається 

самостійно або за допомогою організаторів конференції.  

 

Адреса проведення конференції: 

м. Київ. вул. Героїв оборони 11 

Електронна адреса організаційного комітету конференції: 

nubip.bio@gmail.com 

http://nubip.edu.ua/node/19767
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.science-community.org%2Fru%2Fnode%2F165000
http://www.hotelmir.kiev.ua/


Схема проїзду: 

Проїзд до Національного університету біоресурсів і природокористування України: - від станції 

метро «Вокзальна» до станції «Виставковий центр» (пересадка на ст. «Хрещатик» на ст. «Майдан 

Незалежності») або зі сторони Південного вокзалу маршрутним автобусом № 507 до зупинки метро 

«Виставковий центр»; - від зупинки «Виставковий центр» маршрутним автобусом № 212 до зупинки 

«Навчальний корпус №10 НУБіП України».  

 

 
 

 

 

Контакти: 

+38 (044) 527-85-17 (кафедра екобіотехнології та біорізноманіття) 

+38 (044) 527-86-99 (деканат захисту рослин, біотехнологій та екології) 

+38 (066) 618-21-92 (Колодяжний Олександр Юрійович) 

+38 (097) 885-31-64 (Субін Олександр Володимирович) 
 


