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Шановні колеги! 
 

Цього року талановитому вченому, 

організатору сільськогосподарської 

дослідної справи і аграрного виробни-

цтва, державному і громадському ді-

ячу, академіку НААН Валерію Петро-

вичу Буркату виповнилось би 80 років. 

Валерій Петрович Буркат – видат-

ний вчений зі світовим ім’ям, визна-

ний організатор сільськогосподар-

ського виробництва, доктор сільсько-

господарських наук, професор, акаде-

мік НААН, заслужений діяч науки і тех-

ніки України здійснив істотний внесок 

у розвиток селекції, генетики та біоте-

хнології у тваринництві другої поло-

вини ХХ – початку ХХІ століття. Його зу-

силлями закладено фундамент біотех-

нологічної селекції та сучасної теорії 

породоутворення, обґрунтовано ком-

плексну систему інтенсивної селекції 

плідників, ефективні методи збере-

ження генофонду порід, удосконалено 

систему організації й планування пле-

мінної роботи. 

Науковий доробок вченого вражає 

своєю численністю та різносторонні-

стю тематики – це більш ніж 900 нау-

кових праць, серед яких 40 моногра-

фій, 74 програми селекції у скотарстві 

для  регіонів,  племзаводів  і  племпід-

приємств України, біля 50 методичних 

рекомендацій, технологічних проектів, 

інструкцій, положень, правил, держав-

них стандартів, 24 авторські свідоцтва 

і патенти, 6 науково-популярних філь-

мів. За редакцією В. П. Бурката ви-

дано 96 книг та наукових збірників. Є 

співавтором  українських червоно-, 

чорно-рябої, червоної та бурої молоч-

них, української, волинської, поліської 

та південної м’ясних порід великої ро-

гатої худоби, низки внутрішньопород-

них, заводських типів і ліній. 

Організаційний комітет конферен-

ції запрошує аспірантів, молодих уче-

них і спеціалістів із розведення, селек-

ції, генетики та біотехнології сільсько-

господарських тварин взяти участь у 

роботі конференції. 



Вимоги до оформлення тез 
Обсяг – одна сторінка. 

Шрифт – Times New Roman, кегль 14, між-

рядковий інтервал – одинарний, формат А-4. 

Береги сторінки – всі по 2 см. 

Одноосібний рукопис тез українською мовою 

надсилати у форматі .docx без ущільнення тексту 

та з автоматичним перенесенням слів. Вирівню-

вання  за шириною сторінки. Абзацний відступ 

 0,5 см. 

У верхньому лівому куті – індекс УДК, у насту-

пному рядку – ініціали та прізвище автора, далі 

– повна назва установи і назва статті (заголов-

ними літерами). 

Результати досліджень викладаються дові-

льно у текстовому вигляді (без таблиць, графіків, 

переліку посилань). 

Зразок оформлення тез: 

УДК 632.2.034:637.12.04/.07:575 

О. В. БЕРЕЗОВСЬКИЙ* 

Інститут розведення і генетики тварин 

імені М.В.Зубця НААН 

ГЕНЕТИЧНА СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦІЙ 

УКРАЇНСЬКИХ МОЛОЧНИХ ПОРІД ЗА 

ГЕНАМИ k-CN, TG5, LEP 

До генів, що впливають на формування які-

сних показників молочної продуктивності, на-

лежать гени білків молока… 

____________________ 
*Науковий керівник – доктор с.-г. наук, професор 

К. В. Копилов 

Доповідь обов’язково має супроводжуватися 

презентацією у форматі MS Power Point (pptх). 

Файл презентації необхідно подати до оргкомі-

тету до початку конференції. 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Посада (рік аспірантури)  

 

Тема доповіді  

 

 

 

Повна назва установи 

 

 

Адреса установи 

 

 

Домашня адреса  

 

 

Контактні телефони / факс  

 

 

 

E-mail  

 
 

Для  участі  у  конференції  необхідно до 30 

квітня 2019 року надіслати тези доповіді та ре-

єстраційну картку учасника на електронну ад-

ресу ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН. 
Наукові доповіді оцінюватимуться журі з про-

відних науковців ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН. Учас-

ники конкурсу, які посядуть перші три місця, бу-

дуть відзначені. 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику 

матеріалів конференції. 

Адреса:  

Оргкомітет XVІІ Всеукраїнської наукової кон-

ференції молодих учених і аспірантів  

(к. 314, 302), 

Інститут розведення і генетики тварин імені 

М.В.Зубця НААН,  

вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспіль-

ський р-н, Київська обл., 08321 

E-mail: irgtvudav@ukr.net  

Телефони для довідок: 

+38-063-322-69-99, +38-095-46-24-920 

Бойко Олена Володимирівна 

Проїзд: 

з Києва від ст. метро «Харківська» маршрут-

ним таксі № 317 або від ст. метро «Лівобере-

жна» маршрутним таксі № 316 до зупинки 

«Чубинське». 


