
ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

22 травня 2017 року 

Заїзд учасників конференції та поселення: 

- Готель «Голосіївський» 

- Готель «Мир» 

- Гуртожиток Національного університету 

біоресурсів і природокористування України 

 

23 травня 2017 року 
8

00 
-
 
9

00
 – Реєстрація учасників конференції 

(корпус 4 НУБіП України, поверх 1) 

9
30 

-
 
11

30 
– Пленарне засідання (корпус 4, 

аудиторія 37) 

11
30 

-
 
12

00
 – Огляд виставки 

12
00 

-13
 00 

– Обід 

13
00 

-16
 00 

– Секційні засідання 

16
30 

-
 
17

00 
– підведення підсумків 

18
00 

– дружня вечеря 

 

24 травня 2017 року 
8

00 
-
 
9

00 – 
Виїзд у ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» та на 

демонстраційний полігон сортів установ 

НААНУ, с. Ксаверівка 

12
00 

-13
 00 

– Обід 

13
 00 

– Від’їзд учасників конференції (білети 

просимо придбати завчасно) 

 

Регламентні роботи 

Доповідь на пленарному засіданні – 20 хв. 
Доповідь на секційному засіданні – 10 хв. 

Заїзд, реєстрація, розміщення в готелі 

буде відбуватися 22 травня 2017 року за 

адресою м. Київ, вул. Героїв Оборони 13, 

корпус 4, кімнати 55, 62. Проїзд до ст. метро 

«Либідська», а далі на маршрутному таксі № 

212. 

 Національний університет 

біоресурсів і природокористування 

України 

 

Кафедра генетики, селекції і 

насінництва ім. проф. 

М.О. Зеленського 

 

 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція  

 

« Селекція – надбання, сучасність і 

майбутнє (освіта, наука, 

виробництво)» 

 

 

присвячена 105-річчю з дня народження 

видатного вченого, селекціонера, 

Заслуженого працівника вищої школи, 

доктора сільськогосподарських наук, 

професора 22 – 24 травня 2017 року. 

 

 

 

 

 

 

м. Київ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

УКРАЇНИ 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

 

Кафедра генетики, селекції і насінництва 

ім. проф. М.О. Зеленського 

 

Міжнародна науково-практична 

конференція  

« Селекція – надбання, сучасність і 

майбутнє (освіта, наука, виробництво)» 

 

присвячена 105-річчю з дня народження 

видатного вченого, селекціонера, Заслуженого 

працівника вищої школи, доктора 

сільськогосподарських наук, професора 

ЗЕЛЕНСЬКОГО 

МИХАЙЛА ОЛЕКСІЙОВИЧА 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

22-24 травня 2017 року 

 

 

м. Київ 



ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
Ніколаєнко С.М. ректор НУБіП України, голова 

комітету 

Ібатуллін І.І. перший проректор 

Кваша С.М. проректор з навчально-виховної 

роботи 

Барановська О.Д. вчений секретар 

Ткачук В.А. проректор з науково-педагогічної 

роботи, міжнародної діяльності і 

розвитку 

Кондрицька Т.П. головний бухгалтер 

Моргун В.В. директор Інституту фізіології 

рослин і генетики НАНУ 

Кравченко В.А. заступник академіка секретаря 

відділення рослинництва НААНУ 

Ковалишина Г.М. директор НДІ рослинництва, 

ґрунтознавства, біотехнологій та 

сталого природокористування 

Роїк М.В. директор ІБКіЦБ НААНУ  

Забалуєв В.О. декан агробіологічного факультету 

НУБіП України 

Жемойда В.Л. завідувач кафедри генетики, 

селекції і насінництва ім. проф. 

М.О. Зеленського 

СЕКРЕТАРІАТ ОРГКОМІТЕТУ 

(відповідальні): 
Башкірова Н.В. 

Макарчук О.С. 

за опрацювання і виконання 

програми конференції 

Сень О.В. 

Альохін В.І. 

Яцева О.А. 

Парій М.Ф. 

за організацію проведення 

конференції, забезпечення фото 

зйомок та видання буклету 

Дмитренко Ю.М. 

Асланян А.Г. 

Багатченко В.В. 

за реєстрацію та довідкове 

обслуговування учасників 

конференції та підготовку аудиторії 

для роботи 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 

03041 Київ, вул. Героїв Оборони 13, корпус № 4, 

кім. 33,37 

Телефон для довідок 

(044)527-83-26 

(096)720-45-46, (095)465-22-00 

breedingdepartment.gmail.com  

ШАНОВНИЙ (НА) 

________________________________________

____________________________________ 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України запрошує Вас 

прийняти участь у Міжнародній науково-

практичній конференції « Селекція – надбання, 

сучасність і майбутнє (освіта, наука, 

виробництво)» присвяченій 105-річчю з дня 

народження видатного вченого, селекціонера, 

Заслуженого працівника вищої школи, 

доктора сільськогосподарських наук, 

професора М.О. Зеленського. 

 

Конференція відбудеться 22-24 

травня 2017 року в НУБіП України. 

Оргкомітет конференції пропонує Вам 

підготувати тези, які відповідали б 

тематиці конференції. 

Просимо підтвердити Вашу участь у 

конференції і відіслати тези до 1 березня 

2017 року. 

 

Вимоги до тез: 

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, їхню наукову 

новизну та актуальність. 

Тези доповідей необхідно надіслати 

електронною поштою у вигляді доданого 

(attached) файлу. 

Назва файлу – прізвище, ім’я 

доповідача та номер секції, до якої 

відноситься доповідь (наприклад, 

ivanov_ivan_1.doc). 

Тези друкуються в авторській редакції. 

Оргкомітет залишає за собою право 

редагувати та відхиляти їх у разі 

недотримання вищевказаних умов.  


