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ГЕНЕТИКИ ТВАРИН 
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ЗАПРОШЕННЯ 

до участі у ХХ Всеукраїнській 

науковій конференції 

молодих учених і аспірантів 

 «Актуальні дослідження з 

проблем розведення, генетики 

та біотехнології у тваринництві», 

25 травня 2022 року 

 
 

 
 

Чубинське, 2022 

 



Вимоги до оформлення тез 
Обсяг – одна сторінка. 

Шрифт – Arial, кегль 14, міжрядковий 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. 

Вирівнювання  за шириною сторінки. Абзацний 

відступ  0,5 см. 

У верхньому лівому куті – індекс УДК, у 

наступному рядку – ініціали та прізвище автора, 

далі – повна назва установи і назва статті 

(заголовними літерами). 

Результати досліджень викладаються довільно 

у текстовому вигляді (без таблиць і графіків). 

Зразок оформлення тез: 

УДК 636.234.082.22 

М. Б. КУЛАКОВА* 

Інститут розведення і генетики тварин 
імені М.В.Зубця НААН 
 

НАДІЙНІСТЬ ГЕНОМНОГО ПРОГНОЗУ 
ПЛЕМІННОЇ ЦІННОСТІ 

БУГАЇВ ГОЛШТИНСЬКОЇ ПОРОДИ 
 

Запропонований на початку 2000-х років 
T. H. E. Meuwissen, B. J. Hayes and 
M. E. Goddard (2001) метод геномного 
маркірування локусів кількісних ознак … 
______________________ 

* Науковий керівник – доктор сільськогосподарських 
наук, професор, член-кореспондент НААН 
Ю. П. Полупан 

Доповідь на конференції обов’язково має 

супроводжуватися презентацією у форматі MS 

Power Point (pptх). Файл презентації необхідно 

подати до оргкомітету до початку конференції. 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА 

УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Науковий ступінь  

Посада (рік аспірантури)  

 

Тема доповіді  

 

 

 

Повна назва установи 

 

 

Адреса установи 

 

 

  

 

 

Контактні телефони    

 

 

 

E-mail  

 
 

 

Для участі у конференції необхідно до 

10 квітня 2022 року надіслати тези доповіді та 

реєстраційну картку учасника на електронну 

адресу irgtvudav@ukr.net. 
Наукові доповіді оцінюватимуться журі з 

провідних науковців ІРГТ ім. М.В.Зубця НААН. 

Кращі доповіді будуть матеріально відмічені. 

Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику 

матеріалів конференції безкоштовно. 

 

Адреса:  

Оргкомітет XХ Всеукраїнської наукової 

конференції молодих учених і аспірантів  

(к. 314, 302), 

Інститут розведення і генетики тварин 

імені М.В.Зубця НААН,  

вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, 

Бориспільський р-н, Київська обл., 08321 

E-mail: irgtvudav@ukr.net  

 

 
Телефони для довідок: 

+38-095-193-62-22 

Світлана Леонідівна Войтенко 

 

Проїзд: 

з Києва від ст. метро «Харківська» 

маршрутним таксі № 317 або від ст. метро 

«Лівобережна» маршрутним таксі № 316 до 

зупинки «Чубинське». 

 

https://mail.ukr.net/desktop#_ftn1

