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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
«Стан і перспективи розвитку селекції в умовах змін клімату»
Конференція відбудеться 23 лютого 2018 р.
Тези приймаються до 23 лютого 2018 р.
Тематика конференції передбачає обговорення сучасних аспектів селекції, її
результатів, питання створення сортів і гібридів сільськогосподарських культур,
стійких до несприятливих умов вирощування.
На конференцію приймаються матеріали:
науковців науково-дослідних установ, викладачів вищих навчальних закладів,
аспірантів, докторантів, представників громадських організацій та установ, які
мають відношення до тематики конференції.
Для обговорення і дискусій матеріали конференції будуть
розміщені на web-сайті: www.izpr.org.ua
За результатами роботи конференції кожному учаснику буде направлений
збірник тез в електронному вигляді та сертифікат учасника.
Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті.
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Умови участі в конференції та публікації тез:
Форма участі у конференції: заочна.
Тези доповідей та заявки направляються лише в електронному вигляді.
Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.
Не пізніше 23 лютого 2018 р. необхідно подати на електронну адресу
оргкомітету: заявку на участь; матеріали доповіді.
Файли назвати за прикладом: Іванов_заявка; Іванов_тези.
Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх
отримання.
Вартість участі в конференції, публікації і пересилки електронних матеріалів
безкоштовна.

Вимоги щодо оформлення матеріалів:
1. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – до п’яти осіб.
2. Обсяг – 1–3 повні сторінки, які не нумеруються.
3. Формат – А4, орієнтація сторінок книжна, гарнітура – MSWord.
4. Шрифт: TimesNewRoman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,
абзац – 1,25 см.
5. Всі поля по 2 см.
6. У верхньому правому куті (вирівнювання по правому краю) – ім'я та
прізвище автора (жирним).
З наступного рядка – науковий ступінь, вчене звання, посада.
З нового рядка – назва установи.
Наступний рядок – місто.
7. Нижче – через один інтервал – назва доповіді (великими жирними
літерами по центру).
8. У кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (жирним
і по центру). Посилання на літературне джерело подається у
квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
9. Використання ілюстративних матеріалів або формул у тезах
повинно бути мінімальним.
10.Тези мають містити результати наукових досліджень не менше 3-х
років.
11.Правила подання таблиць: у правому куті (вирівнювання по правому
краю) – слово «Таблиця» та її номер, з наступного рядка – назва
таблиці (жирними літерами, вирівнювання по центру), за нею –
таблиця з даними.
12.Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових
доповідей.
13.Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися
не будуть.
Зразок оформлення тез
Олена Тищенко
кандидат с.-г. наук, завідувач відділу селекції
Інститут зрошуваного землеробства НААН
м. Херсон
РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ БОБОВИХ БАГАТОРІЧНИХ
ТРАВ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ

Генетичні ресурси рослин……..
Література
1. Тищенко О.Д. Результати вивчення генетичних ресурсів бобових та злакових
багаторічних трав, зосереджених в Інституті зрошуваного землеробства.
Заявка
Зрошуване землеробство: Між. тем. наук.
зб. Херсон. 2012. Вип. 57. С. 186-198.

Заявка
на участь у Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції на
тему «Стан і перспективи розвитку селекції в умовах змін клімату», яка
відбудеться 23 лютого 2018 року.
Прізвище, ім'я та по батькові *
Науковий ступінь, вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Поштова адреса організації:
вулиця, будинок,
населений пункт,
район, область,
індекс
Телефони (мобільний)
E-mail
*Умови заповнення заявки:
- всі пункти заявки обов’язкові для заповнення;
- якщо авторів декілька, то вказуються дані кожного з них у визначеній
послідовності;
- поштова адреса та контактні дані вказуються лише для доповідача
(відповідного автора).
Контактна особа:
Пілярська Олена Олександрівна
Поштова адреса:
сел. Наддніпрянське
м. Херсон
73483
Телефон: (099) 777 99 34
E-mail: izz.biblio@ukr.net
Web: www.izpr.org.ua

