Інформація

Від редколегії
VII з’їзд Українського товариства генетиків і селекціонерів імені М.І. Вавилова УТГіС, який відбувся у червні 2002 р.,
прийняв постанову про створення друкованого органу товариства. У січні 2003 р.
Держкомітет інформаційної політики України зареєстрував науково-практичний
журнал “Вісник Українського товариства
генетиків і селекціонерів”, а президія товариства затвердила склад його редакційної
колегії та редакційної ради.
Журнал висвітлює теорію, стан і проблеми, методи і результати досліджень у
галузі генетики, селекції та сучасної біотехнології, а також вплив цих наук на розвиток суміжних напрямів біології, медичних і сільськогосподарських наук.
Важливе місце в журналі займають питання та шляхи практичного використання
досягнень генетики, селекції і біотехнології у сільському господарстві, медицині та
деяких галузях промисловості, зокрема
біотехнологічної. На його сторінках друкуються матеріали експериментальних досліджень, оглядові та практичні статті про
клітинні та молекулярні основи спадковості
і мінливості організмів; проблеми і методи
регуляції спадкової мінливості та реалізації генетичної інформації; останні досягнення в галузі як теоретичних основ селекції, так і її практичних досягнень тощо.
З метою подальшого розвитку в країні
генетичних, селекційних і біотехнологічних досліджень, надання допомоги вченим
і практикам-селекціонерам, медикам у галузі цих досліджень журнал приділяє значну увагу новим напрямам та методам генетичних, селекційних і біотехнологічних
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досліджень, інформує про з’їзди, конференції та наради із зазначених питань, розміщує рецензії та інформацію про наукові
видання.
Значне місце в журналі надається висвітленню завдань впровадження генетико-селекційних і біотехнологічних методів
у практику селекційної роботи з тваринами, рослинами і мікроорганізмами, використання генетичних і генно-інженерних
методів у галузі генетики людини і медичної генетики, а також ефективності цих методів.
На сторінках журналу розміщують інформацію про найважливіші події із життя
УТГіС імені М.І. Вавилова, про діяльність
президії та обласних відділень товариства,
а також про найважливіші успіхи і досягнення членів товариства.
“Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів” розрахований на
біологів, біотехнологів, медиків, селекціонерів, наукових працівників, викладачів і
студентів університетів, сільськогосподарських, медичних і педагогічних вищих
закладів освіти, а також спеціалістів-селекціонерів, біотехнологів та медичних генетиків.
Журнал включено до оновленого
переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі біологічних наук
(Бюлетень ВАК України, № 8, 2009 р.)
та сільськогосподарських наук (генетика, селекція) (Бюлетень ВАК України,
№ 1, 2010 р.).
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