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Вельмишановні колеги! Запрошуємо вас взяти участь у науково-практичній конференції 

«Наукові читання до 85-річчя від дня народження професора В. Г. Вировця», присвяченій пам’яті 

доктора сільськогосподарських наук, професора, лауреата премії УААН «За видатні досягнення в 

аграрній науці» Вячеслава Гавриловича Вировця – видатного селекціонера промислових 

однодомних конопель з відсутністю психотропних властивостей. Мета заходу – вшанування 

пам’яті вченого, апробація результатів наукових досліджень, обмін досвідом та обговорення 

стратегій використання селекційно-генетичних, насінницьких та агротехнологічних досягнень в 

галузі сільського господарства. 

 

Тематичні напрями конференції 

1. Науковий шлях В. Г. Вировця. 

2. Селекція та насінництво сільськогосподарських культур. 

3. Аналіз і оцінка генетичних ресурсів рослин. 

4. Прикладна генетика та біотехнологія рослин. 

5. Інноваційні сортові технології вирощування сільськогосподарських культур. 

6. Провайдинг селекційно-генетичних інновацій в аграрній сфері. 

 

Оргкомітет конференції 

ТКАЧЕНКО Сергій – к. е. н., директор Інституту луб’яних культур НААН (голова) 

КУНАХ Віктор – д. б. н., проф., член-кор. НАН України, президент Українського товариства 

генетиків і селекціонерів ім. М. І. Вавилова (співголова) 

ЛАЙКО Ірина – д. с.-г. н., с. н. с., завідувачка відділу селекції і насінництва конопель 

ІЛК НААН (заступниця голови) 

ДРОБИК Надія – д. б. н., проф., віцепрезидентка Українського товариства генетиків і 

селекціонерів ім. М. І. Вавилова (заступниця голови) 

ДУДУКОВА Світлана – завідувачка сектору стандартизації продукції льону і конопель 

відділу інженерно-технічних досліджень ІЛК НААН 

ЖУПЛАТОВА Людмила – к. т. н., с. н. с., учена секретарка ІЛК НААН 

КИРИЧЕНКО Ганна – к. с.-г. н., старша наукова співробітниця відділу селекції і 

насінництва конопель ІЛК НААН 

ЛАЙКО Ганна – наукова співробітниця відділу селекції і насінництва конопель ІЛК НААН 

МІЩЕНКО Сергій – д. с.-г. н., с. н. с., головний науковий співробітник відділу селекції і 

насінництва конопель ІЛК НААН 

МОХЕР Юрій – к. т. н., заступник директора з наукової роботи ІЛК НААН 

ПРИМАКОВ Олег – к. т. н., с. н. с., завідувач відділу наукових досліджень з питань 

інтелектуальної власності та маркетингу інновацій ІЛК НААН 

ЧУЧВАГА Василь – к. б. н., с. н. с., старший науковий співробітник відділу селекції і 

насінництва льону ІЛК НААН 

 

Контакти 

E-mail для переписки і надсилання матеріалів: ibc_cannabis@ukr.net 

 

+38 0507780594 (приймальня) 

 

Участь у конференції безоплатна 

 

Форма проведення 
Форма проведення конференції – заочна. За матеріалами конференції буде сформовано 

електронний збірник і розіслано на електронні адреси учасників, вказані у заявках, та розміщено 

його на офіційному сайті Інституту луб’яних культур НААН. Оргкомітет не виключає видання 

друкованого збірника після проведення конференції. Матеріали будуть опубліковані в авторській 

редакції з мінімальними правками технічного характеру. Робочі мови конференції – українська й 

англійська. 

 



Умови участі у конференції та правила оформлення матеріалів 

Для участі та включення тез доповідей у збірник матеріалів конференції необхідно до 

25 лютого 2022 року надіслати тези доповіді, оформлені згідно вимог, і заявку (кожного співавтора 

на останній сторінці тез) на електронну адресу ibc_cannabis@ukr.net, у назві файлу слід вказати 

прізвище першого автора. 

До участі в конференції допускаються матеріали, що раніше не публікувались. Автори 

несуть відповідальність за зміст матеріалів, дотримання «Етичного кодексу ученого України», 

норм авторського права, достовірність наведених експериментальних даних, посилань на 

літературні джерела тощо. Оргкомітет залишає за собою право відбору надісланих матеріалів. 

Тези, що не відповідають тематичним напрямам, вимогам оформлення, подані із запізненням, до 

участі в конференції не приймаються.  

Обсяг тез – до 3 сторінок. Формат – А4, текстовий редактор MS Word. Міжрядковий 

інтервал – 1,0, абзац – 1,25 см, вирівнювання тексту по ширині. Поля (береги) – 2 см. Шрифт – 

Times New Roman, кегль (розмір) – 14. Сторінки не нумерують. Заборонені автоматичні переноси, 

автоматична нумерація списку літератури, абзаци пробілами. Невеликі таблиці та рисунки 

допускаються, але їх кількість повинна бути зведена до мінімуму, орієнтація лише книжкова. 

Посилання на літературні джерела наводяться у тексті у квадратних дужках – []. Список 

використаних джерел згідно ДСТУ 8302:2015 в алфавітному порядку.  

Тези оформлюються за нижче наведеним зразком у наступній послідовності: УДК, автор(и) 

із зазначенням наукового ступеня і вченого звання, назва установи і місто, e-mail, текст тез, список 

використаних джерел. 

 

Зразок оформлення тез 

 

УДК … 

 

Марченко Т. Ю., д. с.-г. н., с. н. с. 

Інститут зрошуваного землеробства НААН, м. Херсон 

tmarchenko74@ukr.net 

 

НАЗВА ТЕЗ 

 

Текст тез … 

 

Список використаних джерел 

1. … 

 

 

Заявка на участь у конференції 

 

1. Прізвище, ім'я, по батькові ________ __________ 

2. Науковий ступінь, вчене звання ____ __________ 

3. Посада _________________________ __________ 

4. Місце роботи (навчання) __________ __________ 

5. E-mail: _________________________ __________ 

6. Поштова адреса _________________ __________ 

7. Телефон _______________________ __________ 

8. Назва доповіді __________________ __________ 

9. Тематичний напрям ______________ __________ 

 

 

Заздалегідь вдячні вам за участь і поширення інформаційного листа серед колег! 

 


