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1. Дата і місце проведення 

Конференція розпочнеться 23 листопада 2018 року о 10.00 год. ранку в 

конференц-залі Полтавської державної аграрної академії  за адресою: м. Полтава, 

вул. Сковороди 1/3. 

2. На конференцію запрошуються: 

Організатори запрошують науковців, фахівців аграрного виробництва, 

науково-педагогічних працівників аграрних університетів та представників 

приватного аграрного бізнесу України, а також хто цікавиться питаннями 

розвитку селекційної діяльності в країні , взяти участь в конференції. 

На конференції планується розглянути питання: 

1. Законодавство України у сфері охорони селекційних досягнень та шляхи 

його розвитку у зв’язку з євроінтеграцією. 

2. Сучасна селекційна практика в Україні та її проблеми. 



3. Шляхи розвитку процесу підготовки фахівців аграрних університетів у 

селекційній сфері. 

4. Комерціалізація селекційних  розробок та державна підтримка. 

За головними питаннями будуть розроблені для обговорення пропозиції 

від програмного комітету.  

3. Регламент конференції 

09.00 Реєстрація учасників у конференції.  

10.00-13.00 Пленарне засідання ( перша половина дня). 

13.00-14.00 Перерва на обід. 

14.00-17.00 Заключне засідання ( у форматі круглого столу). 

18.00 Підведення підсумків та прийняття резолюції. 

          Робоча мова: українська, російська та англійська. 

ЧЕКАЄМО ВАС НА КОНФЕРЕНЦІЇЇ 

4. Обладнання: 

Мультимедійний проектор. 

 

5. Умови участі в конференції та публікації тез: 

1. Не пізніше 1 листопада 2018 року надіслати на адресу оргкомітету в 

електронному вигляді матеріали: 

а) заявку на участь в конференції; 

б) тези доповідей; 

в) організаційний внесок при реєстрації 

г) Збірник тез доповідей учасників буде виданий одразу після конференції. 

Якщо особа, яка надіслала тези, оплатила оргвнесок, але не бере участі у роботі 

конференції, їй буде надіслано збірник тез доповідей. 

6. Вимоги щодо оформлення матеріалів, які надсилаються до 

оргкомітету: 



1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не 

публікувалася. 

2. Тези доповіді оформлюються відповідно до наступних вимог: Microsoft 

Word, шифт Time New Roman, кегль- 14, міжрядковий інтервал 1,5. 

3. Поля: зверху, знизу, ліворуч, праворуч 20 мм. 

4. Тези доповіді надсилаються на електронну пошту. Файли назвати за 

прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov. 

5. Обсяг тез – до 5 сторінок. Сторінки тез не нумерувати. 

6. У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора ( жирним), науковий 

ступінь, вчене звання, посада, назва установи. 

7. Нижче – через один інтервал – назва доповіді  - жирними великими 

літерами по центру сторінки. 

8. Через один  інтервал текст доповіді (тез). 

9. Рисунки, що вставляються в текст, повинні мати розміри не більше  12х9 

см із застосуванням форматів: bmp, tif, jpg. Розмір шрифту під рисунком – 14 ppt. 

Рисунки,  виконані за допомогою Word, повинні бути обов’язково згрупованими. 

10. В кінці тексту через один інтервал наводиться список використаних 

джерел. Посилання на літературні джерела необхідно оформляти відповідно до 

вимог, викладених в ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. 

Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання». Посилання на 

літературне джерело подається у квадратних дужках.  

11. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових тез. 

12. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися 

не будуть. 

7. Транспортне сполучення 

Проїзд від Київського та Південного залізничних вокзалів: тролейбус №1, 4 

до зупинки площа Незалежності. 

Проїзд від автовокзалу: тролейбус «кільцевий» до зупинки площа 

Незалежності. 



8. План роботи конференції 

22 листопада 

Заїзд іногородніх учасників, поселення у готелі міста. 

9. Адреса і телефони оргкомітету: 

Поштова адреса: Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди, 

1/3; м. Полтава, 36000. 

Технічний секретар: Баташова М. Є 

тел. (0532) 50-23-51 

Контактні особи оргкомітету:  

Дорожко Григорій Константинович 

тел. (067) 62 18 858 

Прасолов Євген Якович  

тел. (095) 60 76 697 

e-mail:  vorobyova032@ukr.net 

e-mail:  ndiivinbox@gmail.com 

 

Шановний,                                              ! 

Маємо честь запросити Вас та колег на  І Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію: «Селекційні досягнення в Україні: проблеми правової охорони та 

перспективи вдосконалення захисту», яка відбудеться 

 22-23 листопада 2018 року 

за адресою: вул. Сковороди 1/3, м. Полтава 

Просимо підтвердити участь до 01.11.2018 р. 

за тел.: (+38 09560) 7 66 97, або ел. поштою:  vorobyova032@ukr.net 

З повагою,  

голова програмного комітету, професор                         Є.Я. Прасолов 
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ЗАЯВКА 

на участь науково-практичній конференції  

СЕЛЕКЦІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ 

ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  

ВДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХИСТУ 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові_____________________________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання_________________________________________ 

Місце роботи (навчання)_______________________________________________ 

Посада______________________________________________________________ 

Назва доповіді, виступу________________________________________________ 

 

Планую виступити: 

 на пленарному засіданні д 10 хв. 

 на секційному засіданні до 7 хв. 

 не плануєте приїжджати чи виступати  

Потреба бронювання номера в готелі: 

 так 

 ні 

Дата приїзду_____________________________________________________ 

Поштова адреса__________________________________________________ 

Тел./факс_______________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________ 

Підпис учасника_________________________________________________ 

 

 

 


