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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Наукової конференції «Селекція
зернових та зернобобових культур в умовах змін клімату: напрями і
пріоритети», що відбудеться у СГІ-НЦНС 5 травня 2021 року.
Тематика конференції присвячена стану та перспективам досліджень з
генетики, селекції, фізіології, насінництву зернових і зернобобових культур у
зв’язку з глобальними змінами клімату та включає такі напрями:
1. Селекційне поліпшення продуктивного потенціалу, технологічних і харчових
якостей зерна зернових і зернобобових культур;
2. Селекція на підвищення стійкості культур до абіотичних та біотичних
стресових факторів у зв’язку з глобальними змінами клімату;
3. Виявлення джерел і донорів господарсько цінних ознак, створення вихідного
селекційного матеріалу
4. Розвиток селекційних технологій і розроблення методів ідентифікації та
добору господарсько цінних генотипів
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Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 1 квітня 2021
року надіслати на електронну адресу оргкомітету конференції заявку та текст
тез.
За підсумками конференції буде сформований електронний (pdf) варіант
збірника матеріалів конференції, який буде розміщено на сайті СГІ−НЦНС та
розіслано авторам.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗИ:
Теза об’ємом до двох сторінок (без рисунків, таблиць, списку літератури)
формату аркушу А4 із полями: ліве – 2,5 см, решта – по 2,0 см. Текст у
редакторі Microsoft Word (doc) українською, російською (для учасників країн
СНД) або англійською мовами, шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал
одинарний, вирівнювання абзацу за шириною, без переносів, абзацний відступ 1,27.

Латинські
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курсивом.

Тези

українською

супроводжуються резюме англійською мовою (назва тез, автори, місце роботи
авторів, 5-7 рядків резюме, що входять до обсягу двох сторінок тези).
Приклад оформлення тези
УДК
Прізвище І.П.1, Прізвище І.П.2 
1
Назва установи 1, e-mail
2
Назва установи 2, e-mail
[1 порожній рядок]
НАЗВА ТЕЗИ
[1 порожній рядок]
Текст тез
[1 порожній рядок]
Резюме англійською (назва тез, автори, місце роботи авторів, 5-7 рядків резюме).

Назва файлу з тезою має складатися з прізвища першого автора
латиницею із порядковим номером секції за зразком Ivanov_abstr_1.doc.
Організаційний комітет конференції залишає за собою право редагувати
та відхиляти тези, що не відповідають вимогам або тематиці конференції.
Файл з реєстраційною формою учасника конференції (шаблон – в кінці
даного листа) називати за прізвищем учасника латиницею за зразком
Ivanov _RF.doc.
Тези та реєстраційні форми надсилати на електронну пошту:
gzelenina@ukr.net.
Контакти організаційного комітету:
65036, м. Одеса, вул. Овідіопольська дорога, 3, СГІ-НЦНС
Телефони: +38 048-78-95-103, +38 0685922765 Зеленіна Галина Артемівна.
Офіційний сайт СГІ–НЦНС: http://sgi.in.ua/
Просимо Вас передати цю інформацію своїм колегам та зацікавленим особам.
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директор СГІ–НЦНС
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