Участь у конференції є безкоштовною

Міністерство аграрної політики
та продовольства України
Український інститут експертизи сортів рослин
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ
на Міжнародну науково-практичну
конференцію
«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ НАЗВ
КУЛЬТУРНИХ РОСЛИН
У СИСТЕМІ UPOV»
(13 жовтня 2017 р.)
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній
науково-практичній конференції «Сучасний стан
та гармонізація назв культурних рослин у системі
UPOV», яка відбудеться 13 жовтня 2017 р. на базі
Українського інституту експертизи сортів рослин.
Секції роботи конференції:
Секція 1.
Загальні
питання
фітономії
і
номенклатури рослин.
Секція 2. Сільськогосподарська термінологія.
Секція 3. Українські назви культурних рослин.
У рамках роботи конференції будуть
проведені пленарне та секційні засідання.
Тези будуть надруковані у збірнику конференції,
електронна версія якого буде розміщена на вебсторінці http://conference.sops.gov.ua/.
Проїзд,
проживання
і
харчування
учасників конференції оргкомітет не забезпечує.
Охочим буде заброньовано місця в готелі.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасний стан та гармонізація назв
культурних рослин у системі UPOV»
(13 жовтня 2017 р.)
Прізвище______________________________________________
Ім’я_____________________________________________________
По-батькові___________________________________________
Науковий ступінь____________________________________
Вчене звання_________________________________________
Місце роботи (повна назва установи)_______________
Посада__________________________________________________
Форма участі (очна/заочна)_________________________
Контактні телефони_________________________________
E-mail___________________________________________________
Назва тез_______________________________________________
Секція___________________________________________________
Потреба забронювати готель:______________________
Вимоги до оформлення тез
1. Тези доповіді подаються українською мовою та
для іноземних учасників англійською чи
російською.
2. Обсяг – 1–2 сторінки формату А4 (.doc/.docx),
які не нумеруються.
3. Всі поля – по 2 см, гарнітура – Cambria, кегль –
12 пт, міжрядковий інтервал – 1, абзац – 1 см,
інтервал між абзацами «до» та «після» – 0 пт.
Текст тез не має містити таблиць, рисунків,
переліку літератури та переносів.
4. Структура тез:
– УДК (великими літерами);
– з наступного рядка – прізвище та ініціали автора
(-ів) (грубі літери). За наявності кількох авторів з
різних установ робляться позначки цифровими
індексами (1, 2…) після прізвища автора та перед
назвою установи відповідно;
– з наступного рядка – повна назва та поштова
адреса установи (курсив, кегль 11 пт);

– з наступного рядка – електронна адреса
відповідального автора (курсив, кегль 11 пт);
– через 1 рядок – НАЗВА ТЕЗ (великими грубими
літерами, по центру сторінки);
– через 1 рядок – текст тез.
7. Текст тез має бути ретельно вивіреним.
Обов’язковим є використання в тексті між
числами тире, а не дефісу (напр., 10–15); між
ініціалами та прізвищем, числами й одиницями
виміру (напр., Іваненко І. І. чи 10 кг), датами (напр.,
2016 р.)
ставиться
нерозривний
пробіл
(Ctrl+Shift+Пробіл). Назви сортів та гібридів
беруться в одинарні лапки (‘…’). Розстановка
переносів – заборонена.
8. Електронний варіант тез, разом із заявкою на
участь у конференції, надсилаються на електронну
пошту оргкомітету conferenceuipve@gmail.com
до 31 серпня 2017 р. Файли називаються за
прізвищем першого автора із додаванням номера
секції,
наприклад:
Petrenko_Zaiavka_1,
Petrenko_Tezy_1.
9. Про отримання та прийняття матеріалів до
друку оргкомітет повідомляє кожного учасника
індивідуально листом на електронну адресу,
вказану в заявці.
10. Оргкомітет залишає за собою право технічного
редагування надісланих наукових тез доповідей.
Відповідальність за достовірність наведеної
інформації, власних імен та інших відомостей
несуть автори.
Адреса проведення конференції: вул. Генерала
Родимцева, 15, м. Київ, Україна, Український
інститут експертизи сортів рослин.
Проїзд: від метро «Либідська» або метро
«Виставковий центр» маршрутне таксі №212;
від метро «Голосіївська»
– №1, до зупинки
«Перший корпус НУБіП» («Монастир»).
Організаційний комітет:
тел. +38(044) 258-28-46
e-mail: conferenceuipve@gmail.com

