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Інформаційний лист № 1 

Шановні колеги! 
 
Інститут розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН запрошує Вас взяти участь у 

роботі міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія вдосконалення та збереження 
генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин», присвяченій 15-річчю присвоєння статусу 
національного надбання Банку генетичних ресурсів сільськогосподарських тварин, яка 
відбудеться 18 травня 2017 року. 

Відкрита панельна дискусія, на якій будуть обговорюватись такі питання: 
1. Селекційні методи збереження, поліпшення і раціонального використання генофонду 

вітчизняних порід. 
2. Перспективи використання новітніх біотехнологій в системі збереження біорізноманіття. 
3. Генетика як основа розроблення сучасних стратегій порідного вдосконалення та 

збереження племінних ресурсів. 
 

Науково-координаційний комітет конференції: 
Я. М. Гадзало – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, президент НААН 
(голова); 
М. І. Бащенко – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, перший віце-
президент НААН (заступник голови);  
М. В. Гладій – доктор економічних наук, професор, академік НААН, директор Інституту 
розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН (заступник голови); 
Ю. П. Полупан – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, 
заступник директора Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН; 
С. І. Ковтун – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, заступник 
директора Інституту розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця НААН; 
Ю. Ф. Мельник – доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН, голова 
правління ПАТ «Миронівський хлібопродукт»;  
О. М. Жукорський – доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, 
заступник академіка-секретаря Відділення зоотехнії НААН;  
В. А. Кунах – доктор біологічних наук, член-кореспондент НАН України, Президент Українського 
товариства генетиків і селекціонерів ім. М. В. Вавилова; 
П. І. Люцканов – доктор біологічних наук, доцент, завідувач лабораторії технології розведення і 
експлуатації овець НПІ БЗВМ АН Республіки Молдова;  
І. П. Шейко – доктор сільськогосподарських наук,  академік НАН Білорусі, Заслужений діяч науки 
і техніки  Республіки Білорусь, РУП «НПЦ НАН Білорусі з тваринництва»; 
О. В. Бойко – кандидат сільськогосподарських наук, старший науковий співробітник, завідувач 
відділу інтелектуальної власності, маркетингу інновацій та аспірантури Інституту розведення і 
генетики тварин імені М.В.Зубця НААН. 



Робочі  мови: українська, російська, англійська. 
Прохання зазначити тему доповіді та можливу форму участі у конференції (доповідь на 
секційному засіданні, стендова інформація). Пленарні доповіді визначає оргкомітет.  
Надіслані у вигляді статей матеріали українською, російською або англійською мовою буде 
опубліковано мовою оригіналу у міжвідомчому тематичному науковому збірнику «Розведення і 
генетика тварин», який входить до переліку фахових видань України та зареєстрований в 
міжнародній наукометричній базі «РИНЦ». 
Матеріали надсилати до 15 березня 2017 року за адресою: 08321, Інститут розведення і генетики 
тварин імені М.В.Зубця НААН, вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспільський р-н, Київська 
обл. 
Матеріали, які надійдуть після зазначеної дати, а також оформлені не за правилами, 
оргкомітетом не розглядатимуться. 
Адреса для переписки: e-mail: irgtvudav@ukr.net; контактні телефони: (044)597-23-60 
Полупан Юрій Павлович; (044)5072313 Ковтун Світлана Іванівна; (04595)30041 Бойко Олена 
Володимирівна. 
Правила оформлення  матеріалів: 
Обсяг – не менше 6 сторінок (30 грн. за 1 сторінку). 
Шрифт – Times New Roman, кегль 12; міжрядковий інтервал – одинарний. 
Береги сторінки – верхній, лівий і правий – 20 мм, нижній – 25 мм. 
Рукопис надсилати у форматі .docx без ущільнення тексту з автоматичним перенесенням слів. 
Вирівнювання − за шириною сторінки. Абзацний відступ −1,0 см. Підписи до рисунків, таблиці, а 
також індекси у формулах набираються 10 кеглем. 
Розташування структурних елементів статті:  
— У верхньому лівому куті – індекс УДК. 
— НАЗВА СТАТТІ (напівжирний шрифт великими літерами). 
— ІНІЦІАЛИ ТА ПРІЗВИЩЕ АВТОРА(-ІВ) (напівжирний шрифт великими літерами). 
— Назва наукової установи (якщо авторів декілька, і вони працюють у різних установах, 
необхідно позначити установи цифрами 1, 2, 3… та відповідно до нумерації поставити цифри біля 
прізвищ авторів), місто, країна (звичайний шрифт). 
— Е-mail автора, відповідального за листування. 
— Основному тексту передують резюме – українською, англійською та російською мовами: 
назва, ініціали та прізвища авторів, матеріали і методи дослідження, основні результати та 
висновки (7–15 рядків курсивом).  
— Після кожного резюме подають ключові слова (від 5-ти до 10 слів чи словосполучень 
звичайним шрифтом). 
Розділи статті повинні починатись заголовками: Вступ. Матеріали та методи досліджень. 
Результати досліджень. Висновки.  
БІБЛІОГРАФІЯ (список використаної літератури згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006) та 
REFERENCES (транслітерований). Детальнішу інформацію щодо оформлення статті можна 
отримати у правилах для авторів на сайті інституту www.iabg.org.ua. 

До статті додаються: 
 Рецензія. 
 Розширене резюме статті англійською мовою (не менше 4000 знаків) для Веб-сайту 

збірника. Резюме має бути структуроване, містити мету дослідження та застосовані методи, 
основні отримані результати та висновки. Розширене резюме статті надсилається 
безоплатно ! 
 Відомості про автора (авторів): прізвище, ім’я по батькові, науковий ступінь, вчене звання, 

посада і місце роботи, адреса із поштовим індексом, контактний телефон, e-mail. 
Доповідь обов’язково має супроводжуватися презентацією у форматі MS PowerPoint (pptх). 
Файл презентації необхідно надати до оргкомітету перед початком конференції. 

Оплата за опублікування статей здійснюється за реквізитами: 
Інститут  розведення і генетики  тварин  імені М.В.Зубця НААН 
Скорочена назва для платіжних доручень: ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН 
Банк: Державна казначейська служба України 
ЄДРПОУ 05408024 Р/р 31255374113287 МФО 820172 
Призначення платежу: Благодійна допомога на статутні цілі. 

http://www.iabg.org.ua/

