
 
 
  

Міністерство освіти і науки України 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
Факультет тваринництва та водних  

біоресурсів 
Кафедра генетики, розведення  

та біотехнології тварин 

Організаційний комітет конференції 
  

Голова комітету —  
С.М. Ніколаєнко,  ректор НУБіП   

України,  
д. пед. н., професор 

  
Співголови  оргкомітету  

І.І. Ібатуллін -  перший проректор 
НУБіП України, д.с.-г. н., професор, 

академік НААН України; 
І.П. Чумаченко—к. с.-г. н., доцент, 
директор НДІ технології та якості 

продукції тваринництва. 
  

Секретар оргкомітету: 
М.В. Себа - к. с.-г. н., доцент 

кафедри генетики, розведення та 
біотехнології тварин 

  
  

Учасники отримають 
СЕРТИФІКАТИ 

про участь в конференції 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

Міжнародної науково-практичної 
конференції 

«Сучасні методи селекції у тваринництві», 
присвяченої 110-річчю від дня народження 

видатного вченого-селекціонера, 
заслуженого діяча науки України, доктора 

сільськогосподарських наук, професора 
М.А.Кравченка, яка відбудеться  

16-18 жовтня 2019 року в  
Національному університеті  

біоресурсів і природокористування України 
за адресою:  

м. Київ, вул. Генерала Родімцева, 19,  
корп. 1, ауд. 79-87, початок о 9.00 год. 

Проїзд від ст. метро Либідська маршрутним 
автобусом № 212 до зупинки:  

корпус №1. 
На конференції планується робота за     

секціями: 
1. Генетика тварин 
2. Розведення та селекція тварин 
3. Біотехнологія у тваринництві  

Робочі мови конференції — українська, 
англійська. 

Для участі в конференції необхідно: 
до  31.08.2019 р.  відправити заявку на 
участь в конференції, матеріали для 

публікації  та копію квитанції про оплату 
оргвнеску на електронну адресу:    

 krozgen@ukr.net 
Після завершення терміну прийому   

заявок матеріали прийматися  
не будуть.  

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 
Міжнародна науково-практична  

конференція  
«Сучасні методи селекції у тваринництві» 

присвячена 110-річчю з дня  
народження видатного вченого-

селекціонера,  
заслуженого діяча науки України,  

доктора сільськогосподарських наук,  
професора  

Миколи Антоновича Кравченка 
16-18 жовтня 2019 року 

Київ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прізвище, ім'я, по-батькові 
(повністю) 

  

Науковий ступінь, вчене 
звання, посада 

  

Місце роботи/ навчання 
(установа, факультет,  
навчальний заклад) 

  

Контакти (моб. тел., e-mail) 
  

  

Форма участі (очна,  
заочна) 

  

Секція   

Назва доповіді   

Потреба в готелі (так/ні)   

 

За матеріалами конференції 
передбачається видання збірника тез 

доповідей та публікація статей у 
науковому журналі «Animal science 
and Food technology» у відповідній 

серії 
  

З вимогами до оформлення статей  
можна ознайомитись на веб-

сторінці:https://nubip.edu.ua/sites/default/
files/u169/pamyatka_dlya_avtoriv_nv_201

8_2_1.pdf 
  
  

Умови участі в конференції: 
1. Оргвнесок за участь в конференції – 

150 грн –реквізити для сплати:  
одержувач – Якубець Т.В., № карти 

«Приватбанку» 5168 7450 1400 7949, 
призначення платежу –  

«За участь в конференції від  
(ваше ПІБ)»; 

2. Вартість друку тез та статей –  
50 грн на сторінку. 

Заявка на участь в міжнародній 
науково-практичній конференції 

«Сучасні методи селекції  
у тваринництві»,  

присвячена 110-річчю з дня народження 
М.А. Кравченка 

16-18 жовтня 2019 року 
  

Форма заявки на участь в конференції 
  

  
Для додаткової інформації 
звертатись до секретаря 

конференції: 
  

Микола Васильович Себа, 
тел.:+38 066 889 23 63 

e-mail: nikolay_seba@ukr.net 
 


