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ЗАПРОШЕННЯ 

до участі у ХХІ Всеукраїнській 
науковій конференції молодих 
учених і аспірантів «Актуальні 

дослідження з проблем 
розведення, генетики та 

біотехнології у тваринництві», 
присвяченій 85-й річниці від дня 

народження академіка НААН 
Михайла Зубця 

та Дню науки в Україні 
19 травня 2023 року 

 
Чубинське, 2023 

У 2023 р. виповнюється 85 років від 
дня народження Михайла Зубця (1938 – 
2014), Героя України, видатного вченого, 
академіка НААН, заслуженого діяча науки 
і техніки України, лауреата державних 
премій України, який впродовж багатьох 
років очолював Інститут розведення і 
генетики тварин НААН та Національну 
академію аграрних наук України. Плідна 
трудова і наукова його діяльність була 
присвячена становленню та розвитку 
агропромислового комплексу України, 
зокрема галузі тваринництва. За 
ініціативи академіка М. Зубця та під його 
безпосереднім керівництвом було 
успішно здійснено перехід вітчизняного 
скотарства від комбінованого напряму 
продуктивності до розвитку спеціалізова-
них молочного та м’ясного напрямів зі 
створенням вітчизняних порід великої 
рогатої худоби. Численні наукові праці 
академіка М. Зубця, добре відомі вітчиз-
няній та міжнародній науковій спільноті, 
зіграли велику роль у розвитку аграрного 
сектору економіки. Впродовж трьох скли-
кань М. Зубець був депутатом Верховної 
Ради України, розробляючи законодавчі 
акти з питань розвитку АПК. Не буде 
перебільшенням сказати, що М. Зубець 
започаткував перші кроки лідерства 

України на світовому аграрному 
ринку. Поряд з активною науковою 
та громадською діяльністю, ака-
демік НААН М. Зубець активно пра-
цював у царині підготовки квалі-
фікованих науковців, 11 з яких 
стали докторами, а 18 – канди-
датами наук, ним було створено 
вітчизняну наукову школу селекціо-
нерів-генетиків. Свій талант педа-
гога та фундаментальні знання 
професор М. Зубець віддавав 
освітянській справі, викладаючи у 
НУБіП України. 

Михайло Зубець вважав, що 
наука має бути мозком влади – їй 
на роду написано йти до мети через 
випробування і відкриття, втрати і 
знахідки. Саме таким мудрим і 
цілеспрямованим і був славетний 
науковець, усе життя якого є 
взірцем служіння аграрній науці та 
народу України.  

Найкращою пам’яттю про 
видатного вченого мають стати 
звитяжні досягнення молодих 
науковців і фахівців з розведення, 
селекції, генетики, та біотехнології, 
яких Оргкомітет щиро запрошує 
взяти участь у конференції 
19 травня 2023 р. 



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).  

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 2023 року надіслати тези 
доповіді та реєстраційну картку учасника 
на електронну адресу irgtvudav@ukr.net. 

Тези доповідей будуть опубліковані у 
збірнику матеріалів конференції 
безкоштовно. 

 

Адреса:  
Оргкомітет XХІ 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

