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Інтернет-конференція молодих учених  
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18 вересня 2020 року 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

Вельмишановні колеги! 

 

Ради молодих вчених Селекційно-генетичного інституту – Національного 

центру насіннєзнавства та сортовивчення та Українського інституту експертизи 

сортів рослин запрошують Вас взяти участь у роботі ІV інтернет-конференції 

молодих учених «Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від 

молекули до сорту», яка відбудеться 18 вересня 2020 року. 

 

Секції конференції 

1. Генетика, геноміка та біоінформатика. 

2. Біотехнологія, фізіологія і біохімія рослин. 

3. Стійкість рослин до біотичних та абіотичних стресів. 

4. Новітні методи в селекції та насінництві сільськогосподарських рослин. 

 

Склад організаційного комітету 

Файт В.І., д.б.н., член-кор. НААН України (голова); Присяжнюк Л.М., к.с-г.н. 

(заст. голови); Сауляк Н.І. (секретар); Мулюкіна Н.А., д.с-г.н.; Зеленіна Г.А., 

к.б.н.; Вареник Б.Ф., к.с-г.н.; Венгер О.О., к.б.н.; Блищик Д. В., к. географ. н.; 

Димитров С. Г., к.с.-г.н.; Погребнюк О. О.; Ночвіна О.В.; Топчій О. В., к.с.-г.н., 

Руденко В. А. 

 

Робочі мови конференції: українська та англійська. 

 

Для участі у роботі конференції просимо до 4 вересня 2020 року 

надіслати на електронну адресу організаційного комітету: заявку учасника 

конференції та текст тез. 

За підсумками конференції буде сформований електронний (pdf) варіант 

збірника матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті СГІ−НЦНС та 

УІЕСР. 

 

 



Правила оформлення тез 

Тези об'ємом одна повна сторінка (без рисунків, таблиць, списку 

літератури), формату аркушу А4 із полями по 2 см з усіх боків. Текст у 

редакторі Microsoft Word (doc/docx) українською або англійською мовами, 

шрифт Times New Roman, 12 пт, інтервал одинарний, вирівнювання абзацу за 

шириною, без переносів. Назви сортів беруться в ‘одинарні лапки’. Латинські 

назви виділяються курсивом. 

Приклад оформлення тез доповідей: 

 

УДК 

ПРІЗВИІЦЕ І.П.
1
, ПРІЗВИІЦЕ І.П.

2 

1
Установа 1, назва, адреса, e-mail: 

2
Установа 2, назва, адреса, e-mail: 

е-mail, телефон (з кодом) 

[1 порожній рядок] 

НАЗВА ТЕЗИ 

[1 порожній рядок] 

Текст тез  

 

Ключові слова: 

 

Назва файлу має складатися з прізвища першого автора латиницею із 

порядковим номером секції за зразком Pryklad_abstr_1._doc. 

Організаційний комітет конференції залишає за собою право редагувати 

та відхиляти тези, що не відповідають вказаним вимогам або тематиці 

конференції. 

Заявку учасника конференції називати за прізвищем учасника латиницею 

за зразком Pryklad_RF.doc. Форма заявки наведена наприкінці листа. 

Тези надсилати на електронну пошту: 2020molagroyoungconf@gmail.com 

Контакти організаційного комітету: 

65036, м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, 3. СГІ−НЦНС 

03041, м. Київ, вул. Генерала Родимцева, 15, УІЕСР 

Телефони: +38 (063) 629 09 44; +38 (068) 592 27 65; +38 (067) 439 93 92 

Офіційні сайти: СГІ−НЦНС: http://sgi.in.ua/ 

УІЕСР: https://sops.gov.ua/ 

 

Просимо Вас передати цю інформацію своїм колегам та всім 

зацікавленим особам.  

 

Директор СГІ−НЦНС                                                                        В. М. Соколов 

 

Директор УІЕСР                                                                               С. І. Мельник 

http://sgi.in.ua/
https://sops.gov.ua/


 

Заявка на участь 

в ІV інтернет-конференції молодих учених 

«Генетика та селекція сільськогосподарських рослин – від молекули до 

сорту», 18 вересня 2020 року 

 

Прізвище: 

Ім’я:  

По-батькові: 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: 

Організація:  

Адреса для листування: 

Тел./Факс: 

Е-mail: 

Назва доповіді: 

Номер та назва секції: 
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The Fourth Internet Conference for Young Scientists 

«Genetics and breeding of agricultural crops – from molecule to variety» 

September 18, 2020 

 

 

 

INFORMATION LETTER 

 

 

Dear colleagues! 

 

Councils of Young Scientists of Plant Breeding and Genetics Institute – National 

Center of Seed and Cultivar Investigation (PBGI−NCSCI) and Ukrainian institute for plant 

variety examination (UIPVE) are glad to invite you to participate in the Fourth Internet 

Conference for Young Scientists «Breeding of agricultural crops – from molecule to 

variety", that will be held on September 18, 2020. 

 

Sections 

1. Genetics, genomics and bioinformatics. 

2. Plant biotechnology, physiology and biochemistry. 

3. Plant resistance to biotic and abiotic stresses. 

4. Modern methods in plant breeding and seed investigation of agricultural crops. 

 

Organizing Committee 

Fayt V.I., Dr. Sci. (Chairman); Prysiazhniuk L., PhD (Deputy of Chairman); Sauliak N.I. 

(Secretary); Muliukina N.A., Dr. Sci.; Zelenina H.A., PhD; Varenyk B.F., PhD; Venger 

O.O., PhD; Blyschyk D.V., PhD; Dymytrov S.H., PhD; Pogrebniuk O.О.; Nochvina O.V.; 

Topchii O. V., PhD; Rudenko V.A. 

 

Conference languages: Ukrainian and English. 

The filled registration form and abstracts have to be forwarded to the email address of 

the Organizing Committee before September 4, 2020 



All accepted materials will be published in electronic (pdf) version of conference 

materials collection, which will be available on the websites of PBGI-NCSCI and UIPVE. 

Guidelines for abstract preparation 

Abstracts should fit one full A4 page (without illustrations, tables, references). Set 

page margins to 2 cm on all sides. Abstract should be typed in Microsoft Word (doc/docx) in 

Ukrainian or English using 12 pt Times New Roman font as single-spaced text with 

paragraph aligned in width and without hyphens. Names of varieties are taken in ‘single 

quotes’. Latin names are highlighted in italics. 

 

Example of abstract: 

UDC 

SURNAME I.P.
1
, SURNAME I.P.

2
 

1
Affiliation (institution) 1, name, full address, e-mail: 

2
Affiliation (institution) 2, name, full address, e-mail: 

e-mail, phone number (with area code) 

[1 blank line] 

TITLE OF THE ABSTRACT 

[1 blank line] 

The text of the abstract  

 

Keywords: 

 

The file with abstract names as the first author surname in Latin letters with the 

number of section according to example Pryklad_abstr_1.doc. 

Organizing Committee reserves the right to reject materials that do not correspond to 

the specified requirements or the topics of the Conference. 

The filled registration form of the conference participant names as the first author 

surname in Latin letters according to example Pryklad_RF.doc. The registration form is 

provided in the end of the information letter. 

E-mail abstracts: 2020molagroyoungconf@gmail.com 

Organizing Committee contact information:  

PBGI-NCSCI, Ovidiopolska dor. Str. 3, Odesa, Ukraine, 65036  

UIPVE, Rodymtseva str. 15, Kyiv, Ukraine, 03041 

Phone number: +38 (063) 629 09 44; +38 (068) 592 27 65; +38 (067) 439 93 

92Official websites of PBGI-NCSCI: http://sgi.in.ua/ 

UIPVE: https://sops.gov.ua/ 
 

Please share this information with your colleagues and all concerned scientists. 

 

 

Director of PBGI-NCSCI                   V. M. Sokolov 

 

Director of UIPVE                    S. I. Melnyk 

 

 

 

 

mailto:2020molagroyoungconf@gmail.com
http://sgi.in.ua/
https://sops.gov.ua/


Registration Form 

The Fourth Internet Conference for Young Scientists 

«Genetics and breeding of agricultural crops –  from molecule to variety» 

September 18, 2020 

 

 

Surname: 

First name: 

Patronymic name: 

Degree, Academic title, Position: 

Organization: 

Correspondence address: 

Tel./Fax: 

E-mail: 

Title of the report: 

Number and Section Title: 

 


