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Вельмишановні колеги! 

Аграрна наука України у 2019 році відзначає 100-річчя від дня 

народження видатного вченого селекціонера-рослинника, доктора 

сільськогосподарських наук, професора Івана Вікторовича Яшовського.  



Запрошуємо Вас прийняти участь у Міжнародній науковій конференції, 

присвяченій пам’яті і науковій спадщині видатного вченого, яка відбудеться  

14-15 серпня 2019 року у Національному науковому центрі «Інститут 

землеробства НААН» (вул. Машинобудівників, 2-б, смт Чабани, Києво-

Святошинський р-н, Київська обл.). 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 
Голова: Гадзало Я. М., президент Національної академії аграрних наук 

України, доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН 

Співголова: Камінський В. Ф., академік-секретар Відділення 

землеробства, меліорації та механізації НААН, директор ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», доктор сільськогосподарських наук, професор, академік 

НААН  

Заступник голови: Щербина О. З., заступник директора з наукової роботи 

з питань селекції ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат 

сільськогосподарських наук  

Секретар оргкомітету: Асанішвілі Н. М., вчений секретар ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук  

Члени оргкомітету: 

 Роїк М. В., віце-президент Національної академії аграрних наук України, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік НААН 

 Кондратенко П. В., академік-секретар Відділення рослинництва НААН, 

доктор сільськогосподарських наук, академік НААН 

 Сайко В. Ф., радник дирекції ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор 

сільськогосподарських наук, професор, академік НААН  

 Михайлов В. Г., головний науковий співробітник відділу селекції і 

насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН», доктор 

сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН 

 Костенко О. І., заступник директора з наукової та інноваційної діяльності 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат сільськогосподарських наук 

 Проданик А. М., завідувач відділу селекції і насінництва круп’яних 

культур, кандидат сільськогосподарських наук 

 Стариченко В. М., завідувач відділу селекції і насінництва зернових 

культур, кандидат сільськогосподарських наук 

 Заїка Є. В., завідувач відділу селекції і насінництва льону і ріпаку, голова 

Ради молодих вчених ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат 

сільськогосподарських наук  

 Ткаченко А. М., завідувач відділу інноваційної діяльності та економіки 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», кандидат економічних наук 

 Левченко Т. М., провідний науковий співробітник відділу селекції і 

насінництва зернобобових культур ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

кандидат сільськогосподарських наук 

 Соколюк Ю. О., завідувач редакційно-видавничого сектору відділу 

інноваційної діяльності та економіки ННЦ «Інститут землеробства НААН», 

кандидат історичних наук 



ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Науковий та життєвий шлях професора І. В. Яшовського. 

2. Генетичні основи селекції сільськогосподарських культур. 

3. Селекція та насінництво польових культур. 

4. Адаптивні технології вирощування польових культур. 

5. Генетичні шляхи біологічного захисту рослин від хвороб. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська та російська 

 

УМОВИ УЧАСТІ В РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

Для участі у конференції необхідно до 20 червня 2019 року надіслати тези 

доповіді та анкету-заявку електронною поштою на e-mail: iznaan@ukr.net. 

За результатами конференції буде опубліковано збірник тез доповідей. 

Розширені варіанти доповідей можуть бути опубліковані у Збірнику 

наукових праць ННЦ «Інститут землеробства НААН» (відповідно до вимог 

збірника), що є фаховим у галузі сільськогосподарських наук. 

Витрати на проведення конференції бере на себе ННЦ «Інститут 

землеробства НААН», проїзд і проживання – за рахунок учасників.  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

Матеріали подаються українською, англійською або російською мовами у 

паперовому і електронному варіантах, надруковані в редакторі Word 2003-2007, 

шрифт набору – Times New Roman, розмір  кеглю 14, міжрядковий інтервал – 

1.5, формат А 4 з полями: ліве, праве, верхнє та нижнє – 2 см. Порядок абзацу 

виділяється відступом 1,25.  

Структура рукопису: 

 – УДК вказується в першому рядку сторінки і вирівнюється за лівим краєм; 

 – ініціали та прізвище автора(ів), посада, науковий ступінь, вчене звання; 

– назва установи; 

 –  назва – по центру (виділеними прописними літерами); 

– обсяг – 2-3 сторінки. 

Довідки щодо публікацій: Соколюк Юлія Олександрівна, тел.: 050-063-53-28  

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

 

ННЦ «Інститут землеробства НААН», вул. Машинобудівників, 2-б,  

смт Чабани Києво-Святошинського р-ну Київської області, 08162.  

E-mail: iznaan@ukr.net.  

Тел. (044) 526-23-27, 526-03-98, 526-11-07 

Місце проведення: ННЦ «Інститут землеробства НААН», 08162, 

Україна, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт Чабани, вул. 

Машинобудівників, 2-б. 

mailto:iznaan@ukr.net
mailto:iznaan@ukr.net


ТРАНСПОРТНЕ СПОЛУЧЕННЯ: 

 

 Від залізничного вокзалу: поїздами метрополітену від станції «Вокзальна» до 

станції «Теремки» (з пересадкою зі станції «Хрещатик» на станцію «Майдан 

Незалежності»), далі – маршрутними таксі №№ 303, 305, 723, 724, 801, 825 – до 

зупинки «Чабани-І», № 739 – до зупинки «Житлово-експлуатаційна контора». 

 Від Центрального автовокзалу: маршрутними таксі №№ 801, 825 – до зупинки 

«Чабани-І». 

 

АНКЕТА-ЗАЯВКА ДЛЯ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

«Наукові читання до 100-річчя від дня народження 

професора Івана Вікторовича Яшовського» 

 

Назва файлу – прізвище (наприклад, Veresenko_zayavka) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові______________________________________________ 

Назва установи________________________________________________________ 

Посада, науковий ступінь, вчене звання___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Назва доповіді________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Форма участі (виступ з доповіддю, заочна участь, як слухач)__________________ 

Телефон______________________________________________________________ 

Е-mail________________________________________________________________ 

Потреба у бронюванні готелю, гуртожитку (підкреслити)    так/ні 
Примітка* - усі поля підлягають заповненню 


