
ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ (НУБіП України) 

Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції 

 

«СЕЛЕКЦІЯ – НАДБАННЯ, СУЧАСНІСТЬ І МАЙБУТНЄ 

 (ОСВІТА, НАУКА, ВИРОБНИЦТВО)» 

присвяченої 105-річчю з дня народження видатного вченого, селекціонера, 

Заслуженого працівника вищої школи, доктора сільськогосподарських наук, 

професора 

ЗЕЛЕНСЬКОГО МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА 

 

яка відбудеться 22 - 24 травня 2017 р. у Києві. 

 

Звернення до учасників 

Шановні колеги! 

Селекція має значні досягнення і залишається одним із основних 

факторів підвищення урожайності сільськогосподарських культур. Роботи 

видатних селекціонерів та представників їх шкіл в ХХ столітті по створенню 

сортів та гібридів цілого ряду сільськогосподарських культур дозволили 

впритул наблизитись до максимально можливої  біологічної урожайності 

рослин. Але кліматичні зміни, що спостерігаються на  різних континентах 

Землі, кидають нові виклики вченим, які повинні створювати сорти та 

гібриди з новими властивостями та якостями. А це, в свою чергу, вимагає 

нових підходів, методів та методик в генетиці, селекції та насінництві в ХХІ 

столітті. Мета конференції „Селекція – надбання, сучасність, майбутнє 

(освіта, наука, виробництво)”  - представлення результатів досліджень з 

актуальних проблем генетики, селекції та насінництва та обговорення 

подальших напрямів наукового пошуку. 

Запрошуємо взяти участь у конференції науковців, викладачів, 

студентів та аспірантів, працівників сільськогосподарських підприємств всіх 

форм власності. 

Учасники конференції можуть представити результати своїх наукових 

та практичних досліджень на пленарному та секційних засіданнях, а також в 

постерній сесії. 

Робота конференції буде відбуватися у наступних секціях: 

 

1. Науковий та творчий спадок професора М.О. Зеленського. 



2. Збереження генетичних ресурсів як  вихідного матеріалу для 

селекції. 

3. Сучасні проблеми та технології в  генетиці, селекції та насінництві. 

4. Проблеми матеріально-методичного забезпечення підготовки 

фахівців з генетики, селекції та  насінництва. 

 

Час виступу на пленарному засіданні – до 20 хвилин, на секційних - не 

більше 15 хвилин.  

Постерний варіант доповідей  має бути оформленим у відповідності 

до загальних вимог, формат А1. 

Науковий комітет конференції залишає за собою право визначити 

відношення тез до певної секції та форму доповіді (усна, постерна), а також 

відхиляти заявки та тези, що не відповідають тематиці жодної з секцій. За 

результатами проведення конференції буде видана збірка тез та, за бажанням,   

можна подати статтю у «Науковий вісник НУБіП України», що має індекс 

цитування. 

Окрім пленарних та секційних засідань у рамках роботи конференції 

планується проведення виставки селекційних досягнень випускників 

кафедри. Для студентів та аспірантів передбачається проведення  круглого 

столу «Сучасні світові тенденції в селекції та сільськогосподарському 

виробництві», на якому буде прочитаний цикл лекцій за участі провідних 

фахівців. 

Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська. 

Ключові дати: 

1. Подання  реєстраційної форми - до 31.03.2017 р. 

2. Надходження тез доповідей - до 01.04.2017 р. 

3. Надходження статей у «Науковий вісник НУБіП України» до 

24.06.2017 р. 

Тези доповідей та реєстраційну форму необхідно надсилати електронною 

поштою за адресою:  

breedingdepartment@gmail.com  

 

Тези доповідей мають бути написані українською, російською або 

англійською мовами, об’ємом одна- дві  повні сторінки (тільки текст) та 

оформлені відповідно до наведеного зразка. 

Формат – А4, гарнітура - MS WORD, всі поля  – 2.0 см, шрифт Times 

New Roman, без переносів, кегль - 14 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, абзац – 

1 см.  

 Назва тез розміщується по центру сторінки, великими літерами. Далі 

прізвища та ініціали авторів тез по центру, ім’я доповідача підкреслити. При 

наявності декількох авторів від різних організацій, робляться позначки 

цифровими індексами (
1,2..

) після прізвища автора та перед назвою 



організації, відповідно. Назви організацій вказуються повністю та 

розташовуються по центру, кегль 12 пт,  курсив. Студенти та аспіранти в 

одноосібних тезах повинні вказати наукового керівника. Далі  через інтервал 

– текст тез.  

Тези повинні бути інформативними та давати повне уявлення про 

характер отриманих результатів, наукову новизну та актуальність. 

Тези доповідей необхідно надіслати електронною поштою у вигляді 

доданого (attached) файлу. 

Назва файлу – прізвище та ім’я доповідача та номер секції, до якої 

відноситься доповідь (наприклад, ivanov_ivan_4. doc). 

Редакційна колегія залишає за собою право редагувати та скорочувати 

надані матеріали, а також відхиляти їх у разі недотримання вищевказаних 

вимог.  

 

 

     Зразок оформлення тез. 

 

СЕЛЕКЦІЙНА ЦІННІСТЬ ІНБРЕДНИХ ЛІНІЙ КУКУРУДЗИ 

В.Л. Жемойда
1
, О.В. Сень

2
 

1
 -Національний університет біоресурсів і природокористування України, 

2
 – Національно-науковий центр „Інститут землеробстваНААН” 

 

Кукурудза — одна з найбільш продуктивних й розповсюджених культур 

в світовому землеробстві... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище, ім’я, по батькові___________________________________________ 

Секція ____________________________________________________________ 

Форма доповіді (усна, постерна) ______________________________________ 

Назва доповіді______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання, назва ВНЗ (установи)_____________ 

__________________________________________________________________ 

Поштова адреса____________________________________________________ 

Телефон __________________________________________________________ 

E-mail_____________________________________________________________ 

Потреба у бронюванні готелю, гуртожитку: так – ні 

Якщо так, то вкажіть: 

 дата та час заїзду_________________________________ 

дата та час виїзду_________________________________ 

 

Додаткова інформація для оргкомітету (при потребі)_____________________ 

 

 

 

ШАНОВНІ ДРУЗІ, ЗАПРОШУЄМО ВАС ПРИЙНЯТИ УЧАСТЬ У 

КОНФЕРЕНЦІЇ ТА ЧЕКАЄМО ВАС У КИЄВІ ЧУДОВИМИ 

ТРАВНЕВИМИ ДНЯМИ 2017 РОКУ!!! 

 

 

 

З повагою та найкращими побажаннями. 

 Організаційний та науковий комітети Міжнародної науково-практичної 

конференції  «Селекція – надбання, сучасність і майбутнє (освіта, наука, 

виробництво)» 

 


