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Прізвище 
Ім'я 
По батькові 
Науковий ступінь 
Вчене звання 
Посада 
Організація 
Поштова адреса (індекс) 
Контактний телефон 
Секція 
Назва доповіді 

Форма участі (очна, заочна) 
Потреба в готелі; гуртожитку 

Підпис 

Організаційний комітет 
Голова: 

1. Микитюк Валерій Мар'янович - ректор 
ЖНАЕУ, професор. 

Заступник: 
2. Пелехатий Микола Сергійович - доктор 
с.-г. наук, професор, завідувач кафедри 
розведення, генетики тварин та біотехнології 
ЖНАЕУ. 

Члени оргкомітету: 
1. Скидан Олег Васильович - доктор 
економічних наук, професор, проректор з 
наукової роботи та інноваційного розвитку 
ЖНАЕУ 
2. Кривий Михайло Миколайович - кандидат 
с.-г. наук, доцент, декан технологічного 
факультету ЖНАЕУ. 
3. Піддубна Людмила Михайлівна - кандидат 
с.-г. наук, доцент кафедри розведення, генетики 
тварин та біотехнології ЖНАЕУ. 
4. Бабич Леонід Федорович - заступник 
начальника головного управління 
агропромислового розвитку Житомирської 
обласної державної адміністрації. 
5. Рудик Іван Адамович - доктор с.-г. наук, 
професор, член кореспондент НААН, завідувач 
кафедри розведення і генетики с.-г. тварин 
Білоцерківського НАУ. 

6. Дідківський Володимир Олександр -
кандидат с.-г. наук, герой України, директор 
приватної агрофірми «Єрчики». 
7. Єфіменко Михайло Якович - доктор с.-г. 
наук, член кореспондент НААН, головний 
науковий співробітник інституту розведення і 
генетики тварин НААН. 
8. Савчук Іван Миколайович - доктор с.-г. 
наук, заступник директора з наукової роботи 
Інститут с.-г. Полісся, НААНУ. 
9. Польовий Леонід Васильович - доктор с.-г. 
наук, професор, завідувач кафедри розведення с.-
г. тварин та зоогігієни Вінницького НАУ. 
10. Іваницька Валентина Миколаївна -
заступник голови правління ПрАТ «Українська 
генетична компанія». 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА 
ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

ЖИТОМИРСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Міжнародна науково-практична конференція 

З нагоди 20-річчя 

створення кафедри розведення, 

генетики тварин та біотехнології ЖНАЕУ 

і 75-річчя з дня народження професора 

Пелехатого Миколи Сергійовича 

«Сучасні проблеми розведення і 
селекції сільськогосподарських 

тварин» 

22-23 травня 2013 р. 
м. Житомир 



Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас та усіх зацікавлених науковців 
Вашої установи взяти участь у міжнародній 

науково-практичній конференції 
«Сучасні проблеми розведення і селекції 

сільськогосподарських тварин», 
яка відбудеться 22-23 травня 2013 року на базі 

Житомирського національного 
агроекологічного університету 

Напрямки роботи конференції: 
1. Теоретичні, методологічні та практичні аспекти 
процесу породотворення. 
2. Вивчення господарськи корисних ознак тварин 
сучасних порід. 

3. Сучасні методи оцінки генотипу та прогнозування 
продуктивності сільськогосподарських тварин. 

4. Удосконалення організаційних форм і методів 
селекційно-племінної роботи. 

5. Біотехнологія у відтворенні тварин. 

Порядок проведення конференції 
22 травня (середа) 
8
00

 заїзд та поселення учасників конференції 
(вул.Корольова, 39, технологічний факультет) 
12

00
-15

00
 екскурсія по місту Житомир, музей 

космонавтики 

23 травня (четвер) 
8
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00

 реєстрація учасників конференції (хол біля 
актової зали, Бульвар старий, 7) 
10

00
-12

00
 пленарне засідання (актова зала, Бульвар 

старий, 7) 

12
00
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00

 перерва на обід (їдальня гуртожитку № 3, 
вул. Пушкінська, 59) 
13

00
-16

00
 робота секцій (технологічний факультет, 

вул. Корольова, 39, ауд. 3,16) 

16
00

 підсумки роботи конференції (технологічний 
факультет, ауд. 16) 
17

00
 дружня вечеря 

Вимоги до оформлення статей 
Мова - українська, російська. Оформлення в 

рамках використання програм - пакету Microsoft 
Word 2003. Статті оформляти згідно з вимогами ВАК 
України (Постанова Президії від 15.01.2003 р. 
№7-05/1) з виділенням наступних структурних 
частин: постановка проблеми, аналіз останніх 
досліджень та постановка завдання, об'єкти та 
методика досліджень, результати досліджень, 
висновки та перспективи подальших досліджень, 
література. Текстові матеріали набираються 
гарнітурою «Times New Roman». У схемах та 
графіках використовуються способи заливки «Узор» : 
фото, малюнки, та рисунки надаються у чорно-білих 
тонах. 

Структура статті: 
УДК ( шрифт 11, світлий, виключка по лівому краю). 
Прізвище та ініціали автора (авторів) (шрифт 12, 
напівжирний, виключка по правому краю). Науковий 
ступінь (к.с.-г.н., д.с.-г.н.). Назва статті (Шрифт 10 
прописний, напівжирний, виключка по центру). 
Анотація (українською мовою без заголовка, 6-8 
рядків тексту, 1 інтервал, розмір шрифту 10, 
виключка по ширині). Текст статті (Через 1 інтервал, 
розмір шрифту 11, світлий, виключка по ширині). 
Література (заголовок «Література» - шрифт 12, 
напівжирний, виключка по центру) 
Відомості про авторів (наводяться в кінці статті). 

Кожен з перерахованих загальних пунктів змісту 
статті повинен бути відбитий від сусіднього одним 
<Enter>. 

До статті додається переклад анотації російською 
та англійською мовами. Вказується прізвище, ім'я та 
по-батькові кожного з авторів, назва статті на 
зазначених вище мовах. 

Надсилаються 2 роздруковані примірники статті 
11 та 14 шрифтом. 

До статті додаються дві рецензії провідних 
фахівців з даної галузі наук та експертний висновок. 

Учасники конференції отримають сертифікат про 
участь у конференції 

Статті, які відповідають вимогам, будуть 
включені у науково-теоретичний збірник 
Житомирського національного агроекологічного 
університету, який є фаховим виданням. 

Крім збірника наукових праць, будуть видані 
матеріали конференції (тези). 

Вимоги до тез доповідей: обсяг до 2 стор (MS 
Word 2003, Times New Roman 14 pt; формат паперу 
А4; всі поля по 20 мм; міжрядковий інтервал - 1,0) 

Структура тез доповідей: 

УДК 
Прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, 
посада автора(ів), установа, організація, місто, 
країна. 

ТЕМА ДОПОВІДІ 
Основна частина (актуальність, мета і методика 
досліджень, результати досліджень та їх 
обговорення, висновки і перспективи досліджень). 
Список літератури (за потреби). 

Оплата за публікацію статті 20 грн за 1 
сторінку друкованого тексту і 100 грн за 
відшкодування витрат, пов'язаних із 
організацією конференції (вказати призначення 
платежу). 

Усіх бажаючих просимо до 1 квітня 2013 р. 
надіслати заявку на участь у конференції, 
електронний (на E-mail: rozvedennya@gmail.com) і 
паперовий варіанти статті (тез доповіді) та 
супровідну документацію. 

Оплату за участь у конференції здійснювати 
поштовим переказом, обов'язково зазначивши 
прізвище першого автора, за адресою: 

10025 м. Житомир, вул. Корольова 92/1, кв. 2 

Кучер Дмитро Миколайович 

Контактні телефони: 
+380636243929 Кучер Дмитро Миколайович 
+380979340105 Омелькович Світлана Петрівна 

Інформація щодо роботи конференції розміщена 

на сайті: http://zt-tehnolog.at.ua/ 

mailto:rozvedennya@gmail.com
http://zt-tehnolog.at.ua/

