МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Науково-дослідний інститут круп’яних культур ім. О. Алексеєвої
м. Кам’янець-Подільський, Україна

за підтримки партнерів:
ІНСТИТУТ РОСЛИННИЦТВА
ІМ. В.Я.ЮР’ЄВА НААН
м. Харків, Україна

ІНСТИТУТ БІОЕНЕРГЕТИЧНИХ КУЛЬТУР
ТА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ НААН
м. Київ, Україна

ЧЕРКАСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
м. Черкаси, Україна

ХМЕЛЬНИЦЬКА ДЕРЖАВНА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
Хмельницька обл., Україна

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ДЕРЖАВНА
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ
м. Тернопіль, Україна

ВАРШАВСЬКИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
м. Варшава, Польща

КАЗАХСЬКИЙ АГРАРНО-ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМ. С. СЕЙФУЛІНА
м. Астана, Казахстан

НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР НАН
БІЛОРУСІЇ ІЗ ЗЕМЛЕРОБСТВА
м. Жодіно, Білорусь

ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ МОЛДОВИ
м. Кишинів, Молдова

НАУКОВИЙ КЛУБ
«SOPHUS»
м. Тернопіль, Україна

запрошують взяти участь у
Міжнародній науково-практичній конференції
присвяченої 90-річчю від дня народження видатного
вченого селекціонера О.С. Алексеєвої

25-26 квітня 2016 року
СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КРУП’ЯНИХ
ТА ІНШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР : ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
м. Кам’янець-Подільський, Україна

НА КОНФЕРЕНЦІЮ ЗАПРОШУЮТЬСЯ

представники наукової спільноти (наукові співробітники, викладачі, докторанти, аспіранти,
слухачі магістеріуму і бакалавріату), представники органів державного і місцевого самоврядування,
громадських організацій, підприємств та установ

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ

розглянути питання перспектив розвитку сучасної селекційної роботи, генетики, насінництва,
формування генетичних колекцій гречки, круп’яних та інших сільськогосподарських культур

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
СЕКЦІЯ 1. Науковий та творчий спадок професора О.С. Алексеєвої.
СЕКЦІЯ 2. Проблеми збереження генетичних ресурсів рослин.
СЕКЦІЯ 3. Сучасні методи і технології в селекції та насінництві.
СЕКЦІЯ 4. Прогресивні та інноваційні технології вирощування.
КОНТРОЛЬНІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Дата конференції

Кінцевий термін подання матеріалів

Дата виходу збірника з друку

25-26 квітня 2016 р.

1 квітня 2016 р.

25 квітня 2016 р.

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету:
Іванишин В.В. – д.е.н., професор, заслужений працівник сільського господарства України,
ректор Подільського державного аграрно-технічного університету
Співголови оргкомітету:
Роїк М.В. – д.с.-г.н., професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України,
директор Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків НААН
Кириченко В.В. – д.с.-г.н., професор, академік, заслужений діяч науки і техніки України,
директор Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН
Білоножко В.Я. - д.с.-г.н., професор, Черкаський державний технологічний університет
Урбан Е.П. – д.с.-г.н., заступник директора з наукової роботи, РУП Науково-практичний центр НАН Білорусі з
землеробства
Бордужан В.Н. – д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри рослинництва Державного агарного університету Молдови
Члени оргкомітету:
Анохіна Т.О. – д.с.-г.н., провідний науковий співробітник, РУП Науково-практичний центр НАН Білорусії з землеробства
Бахмат М.І. – д.с.-г.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри рослинництва, селекції
та насінництва ПДАТУ
Гаврилянчик Р.Ю. – к.с.-г.н., доцент, перший проректор з науково-інноваційної та міжнародної діяльності ПДАТУ
Гораш О.С. – д.с.-г.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри рослинництва, селекції
та насінництва ПДАТУ
Рихлівський І.П. – д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри землеробства, ґрунтознавства і захисту рослин ПДАТУ
Бурдига В.М. – к.с.-г.н., директор Науково-дослідного інституту круп’яних культур ім. О. Алексеєвої ПДАТУ
Зеленський В.А. – к.с.-г.н., доцент, декан факультету агротехнологій і природокористування ПДАТУ
Молдован В. Г. – к.с.-г.н., директор Хмельницької державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів
та сільського господарства поділля НААН
Кулик С.М. – директор Тернопільської державної сільськогосподарської дослідної станції Інституту кормів та
сільського господарства поділля НААН

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
25 квітня 2016 року
Прибуття учасників конференції, реєстрація,
поселення

26 квітня 2016 року
830 – 945– Реєстрація учасників конференції
1000 – Урочисте відкриття конференції
1030– Пленарні доповіді
1330 – 1400– Перерва, обід
1400 – 1700 – Секційні засідання та стендові доповіді
1700 – Підведення підсумків конференції
Від’їзд учасників конференції

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
КРОК 1

Підготувати самостійно або у співавторстві (не більше трьох осіб) одну наукову доповідь згідно вимог
та зберегти у файл за прикладом Article_Ivanov.doc

КРОК 2

Оформити заявку учасника конференції згідно встановленого зразка та зберегти у файл за прикладом
Application_Ivanov.doc

КРОК 3

До 1 квітня 2016 року включно надіслати на електронну адресу оргкомітету
conference.pdatu@gmail.com три документи: тези, заявку та скановану копію квитанції (зберегти у
файл за прикладом Receipt_Ivanov.jpg). У темі повідомлення вказати тему «Матеріали на
конференцію 25-26.04.16».

КРОК 4

Після цього обов’язково очікувати підтвердження про отримання ваших матеріалів на свою
електронну адресу. Термін очікування може тривати кілька днів.

КРОК 5

Особам, які беруть участь у конференції в очній формі, збірник, програму конференції та сертифікат
учасника буде виданий під час реєстрації.

КРОК 6

Після 26 квітня 2016 року іншим учасникам буде надіслано: збірник, програму конференції та
сертифікат учасника.

КРОК 7

Електронний варіант збірника також буде розміщений на сторінці конференції у розділі Конференції
Клубу.

КРОК 8

Збірник тез буде внесений до системи РІНЦ як неперіодичне видання. Посилання на нього буде
розміщене (до 3-х місяців) на сайті конференції у розділі Конференції Клубу.

Одночасно учасники конференції та інші зацікавлені особи можуть подати наукові статті в періодичне видання Подільського
державного аграрно-технічного університету:
1. Збірник наукових праць ПДАТУ (ISSN 2410-1125). Серії: Сільськогосподарські науки, Технічні науки, Економічні науки, який
включений в міжнародні наукометричні та бібліографічні бази: Index Copernicus, РІНЦ, Citefactor, General Impact Factor,
ResearchBible, Google Scholar, International Scientific Index (ISI), MIAR. Детальну інформацію можна отримати на сайті
www.znppdatu.at.ua та e-mail zbirnyk@pdatu.edu.ua.

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Вартість очної участі в конференції (засідання конференції, кафа-брейк, обід та культурна програма) – 100 UAH. Оргвнесок
оплачується учасником під час особистої реєстрації на конференції.
2. Вартість публікації (заочної участі) в конференції (розміщення збірника на сайті, публікація і пересилка збірника, програми та
сертифіката):
– друкована версія – 110 UAH
– друкована версія – 12 EUR/USD
для українців
для іноземців
– електронна версія – 60 UAH
– електронна версія – 3 EUR/USD
EUR – для учасників з країн Європейського Союзу; USD – для учасників з інших країн
3. Вартість додаткового примірника збірника становить: – для українців – 50 UAH; – для іноземців – 5 EUR/USD.
4. Участь іноземців з науковими ступенями доктора або кандидата наук з електронною версією є безкоштовною.
5. Умови оплати участі для іноземних учасників з друкованою версією буде повідомлено додатково після отримання від них
заявки на участь у конференції.
6. Реквізити для оплати оргвнеску для учасників з України:
Одержувач: ФОП Газилишин А.Б. Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783,
код ЄДРПОУ 2525105431. Призначення платежу: за збірник від Прізвище ініціали
Перекази Укрпоштою не допускаються.

ВИМОГИ ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ

1. Доповідь має бути написана однією із мов: українською, російською, польською або англійською.
2. Обсяг доповіді – 2-4 сторінок, які не нумерувати
3. Формат – А4, гарнітура – MS Word, розмір усіх полів 20 мм.
4. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см.
5. Структура доповіді: у верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада,
назва установи, місто, країна.
6. Студенти та аспіранти в одноосібних тезах повинні вказати наукового керівника за зразком у додатку.
7. Через один абзац – НАЗВА ДОПОВІДІ (великими жирними літерами по центру).
8. Через один абзац – текст доповіді (вирівнювання по ширині).
9. В кінці доповіді – через один абзац – Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на літературні джерела
подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
10. Використання ілюстративних матеріалів, формул в доповіді повинно бути мінімальним.
11. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
12. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
13. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
14. Відповідальність за зміст та оформлення доповідей несе автор і науковий керівник.

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ В КОНФЕРЕНЦІЇ
«СЕЛЕКЦІЯ, НАСІННИЦТВО, ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОЩУВАННЯ КРУП’ЯНИХ
ТА ІНШИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР : ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»,
яка відбудеться «25-26» квітня 2016 р.
Прізвище, ім’я та по батькові
Наукова ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада (викладач, студент тощо)
Назва доповіді
Секція (необхідне підкреслити)
Форма участі (необхідне підкреслити)
Бронювати місце в готелі
Чи потрібен мультимедійний пристрій
Додатковий екземпляр збірника
Контактний телефон (пріоритет - мобільний)
E-mail
Поштова адреса:
Прізвище та ініціали
(якщо необхідно) назва організації
вулиця, дім, квартира
населений пункт,
район, область
країна (для іноземців)
індекс

Секція 1

Секція 2
очна

ТАК
ТАК
ТАК

НІ
НІ
НІ

Секція 3
Секція 4
заочна
х
х
х

Умови заповнення:
1. Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення.
2. Якщо є кілька авторів, то у полях заявки вказуються дані кожного автора у визначеній послідовності.
3. Поштова адреса вказується лише того учасника, на чиє ім’я буде надісланий збірник.

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГКОМІТЕТУ
Організатор
Науково-дослідний інститут
круп’яних культур ім. О. Алексеєвої
Подільський державний аграрно-технічний університет
вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, 32300
Контактна особа: Бурдига Віталій Миколайович
Телефон: 097-942-48-37; 03849-6-84-83
Факс 03849-2-23-12
E-mail: conference.pdatu@gmail.com
Web: www.pdatu.edu.ua

Координатор
Науковий клуб «SOPHUS»
Адреса: а/с 553, м. Тернопіль, Україна, 46027
Телефон: 098-787-81-47
E-mail: clubsophus@gmail.com
Web: www.sophus.at.ua

ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ

Їхати з Чернівецького напряму по вул. проспект Грушевського, потім у центрі по вул. Червоноармійській до
Подільського державного аграрно-технічного університету
Їхати з Хмельницького напряму по вул. Хмельницьке шосе, потім вул. Шевченка, до Подільського державного
аграрно-технічного університету

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДІ І ЛІТЕРАТУРИ
Гаврилянчик Руслан
к.с.-г.н., доцент, професор кафедри
Подільський державний аграрно-технічний університет
м. Кам’янець-Подільський, Україна

для студентів та аспірантів

Яковенко Алла
студентка
Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент, Бурдига В.М.
Подільський державний аграрно-технічний університет
м. Кам’янець-Подільський, Україна
УДОСКОНАЛЕННЯ СЕЛЕКЦІЇ ТА ВИРОЩУВАННЯ ГРЕЧКИ
Становлення вітчизняної наукової школи селекції, насінництва і технології вирощування гречки …
Список використаних джерел

1. Кунченко, Ю. П. Стохастические полиномы [Текст] / Ю. П. Кунченко. – К. : Наук. думка, 2006. – 275 с.
2. Макаров, И. М. Автоматизация синтеза и обучение интеллектуальных систем управления [Текст] / И. М.
Макаров, В. М. Лохин, С. В. Манько, М. П. Романов. – М.: Наука, 2009. – 228 с.
3. Информационные технологии в маркетинге [Текст] : учеб. / под ред. Г. А. Титаренко. — М. : ЮНИТИ, 2000.
— 335 с.
4. Пецко, В. І. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів спектральних характеристик
відрізаючих оптичних фільтрів [Текст] / В. І. Пецко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. –
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