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Іíфоðмàц³я

В²Д РЕДКÎЛЕГ²Ї

VII з’їзд óкраїнського товариства ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в ³ìен³ ì.І. âавило-
ва óòã³ñ, який в³дбувся у червн³ 2002 р., 
прийняв постанову про створення друко-
ваного органу товариства. ó с³чн³ 2003 р. 
 äержкоì³тет ³нфорìац³йної пол³тики óк-
раїни зареєстрував науково-практичний 
журнал “â³сник óкраїнського товариства 
генетик³в ³ селекц³онер³в”, а презид³я това-
риства затвердила склад його редакц³йної 
колег³ї та редакц³йної ради.

Журнал висв³тлює теор³ю, стан ³ про-
блеìи, ìетоди ³ результати досл³джень у 
галуз³ генетики, селекц³ї та сучасної б³о-
технолог³ї, а також вплив цих наук на роз-
виток суì³жних напряì³в б³олог³ї, ìедич-
них ³ с³льськогосподарських наук.

âажливе ì³сце в журнал³ зайìають пи-
тання та шляхи практичного використання 
досягнень генетики, селекц³ї ³ б³отехноло-
г³ї у с³льськоìу господарств³, ìедицин³ та 
деяких галузях проìисловост³, зокреìа 
б³отехнолог³чної. Íа його стор³нках друку-
ються ìатер³али експериìентальних до-
сл³джень, оглядов³ та практичн³ статт³ про 
кл³тинн³ та ìолекулярн³ основи спадковост³ 
³ ì³нливост³ орган³зì³в; проблеìи ³ ìетоди 
регуляц³ї спадкової ì³нливост³ та реал³за-
ц³ї генетичної ³нфорìац³ї; останн³ досяг-
нення в галуз³ як теоретичних основ селек-
ц³ї, так ³ її практичних досягнень тощо.

З ìетою подальшого розвитку в країн³ 
генетичних, селекц³йних ³ б³отехнолог³ч-
них досл³джень, надання допоìоги вчениì 
³ практикаì-селекц³онераì, ìедикаì у га-
луз³ цих досл³джень журнал прид³ляє знач-
ну увагу новиì напряìаì та ìетодаì ге-
нетичних, селекц³йних ³ б³отехнолог³чних 

досл³джень, ³нфорìує про з’їзди, конфе-
ренц³ї та наради ³з зазначених питань, роз-
ì³щує реценз³ї та ³нфорìац³ю про науков³ 
видання.

Значне ì³сце в журнал³ надається ви-
св³тленню завдань впровадження генети-
ко-селекц³йних ³ б³отехнолог³чних ìетод³в 
у практику селекц³йної роботи з тварина-
ìи, рослинаìи ³ ì³кроорган³зìаìи, вико-
ристання генетичних ³ генно-³нженерних 
ìетод³в у галуз³ генетики людини ³ ìедич-
ної генетики, а також ефективност³ цих ìе-
тод³в.

Íа стор³нках журналу розì³щують ³н-
форìац³ю про найважлив³ш³ под³ї ³з життя 
óòã³ñ ³ìен³ ì.І. âавилова, про д³яльн³сть 
презид³ї та обласних в³дд³лень товариства, 
а також про найважлив³ш³ усп³хи ³ досяг-
нення член³в товариства.

“â³сник óкраїнського товариства ге-
нетик³в ³ селекц³онер³в” розрахований на 
б³олог³в, б³отехнолог³в, ìедик³в, селекц³о-
нер³в, наукових прац³вник³в, викладач³в ³ 
студент³в ун³верситет³в, с³льськогоспо-
дарських, ìедичних ³ педагог³чних вищих 
заклад³в осв³ти, а також спец³ал³ст³в-се-
лекц³онер³в, б³отехнолог³в та ìедичних ге-
нетик³в.

Жуðíàë вêëючåíо до оíовëåíоãо 
пåðåë³êу íàуêовèх ôàховèх вèдàíü Уê-
ðà¿íè, в яêèх ìожуòü пубë³êувàòèñя ðå-
зуëüòàòè дèñåðòàö³йíèх ðоб³ò íà здо-
буòòя íàуêовèх ñòупåí³в доêòоðà ³ êàí-
дèдàòà íàуê у ãàëуз³ б³оëоã³чíèх íàуê 
(Бюëåòåíü ВАК Уêðà¿íè, № 8, 2009 ð.) 
òà ñ³ëüñüêоãоñподàðñüêèх íàуê (ãåíå-
òèêà, ñåëåêö³я) (Бюëåòåíü ВАК Уêðà¿íè, 
№ 1, 2010 ð.).


