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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-

практичної конференції, присвяченої  90-річчю з дня народження генетика, 

селекціонера, професора М.М. Чекаліна «Еколого-генетичні аспекти в 

селекції польових культур в умовах змін клімату», яка відбудеться 18-19 

квітня 2019 року в Полтавській державній аграрній академії за адресою 

Україна, м. Полтава, 36003, вул. Сковороди 1/3. 
 

http://gallery.pdaa.edu.ua/


Тематичні напрями конференції: 

1. Адаптивна селекція рослин в умовах змін клімату. 

2. Розробка та вдосконалення методів селекції рослин. 

3. Селекція на якість рослинної продукції.  

4. Селекція рослин на імунітет. 

5. Біотехнологічні методи в селекції рослин. 

6. Використання генетичних ресурсів в селекції рослин. 

7. Сучасні проблеми сортознавства та насінництва польових культур. 
 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

 

Тези доповідей подаються електронною поштою обсягом до 2 повних 

сторінок формату А4 (297 х 210 мм).  

Поля сторінки: зверху та знизу – 20 мм, зліва – 30 мм, справа – 10 мм. 

Шифр УДК (зверху з лівого боку) - великими жирними літерами. Далі - 

НАЗВА ТЕЗ (з вирівнюванням по центру) - великими жирними літерами. 

Далі через 1 інтервал прізвище та ініціали авторів - звичайним жирним 

шрифтом. Через 1 інтервал курсивом вказується назва установи. Ще через 1 

інтервал друкується текст тез - шрифт Times New Roman, 14 пт, інтервал 1,5, 

абзацний відступ 5 знаків (1,2 см), без переносів. 

Тези доповідей будуть опубліковані в матеріалах конференції. Назви 

файлів повинні містити прізвище першого автора, наприклад, petrenko.doc. 

Тези доповіді та заявка учасника конференції направляються в 

електронному вигляді на електронну адресу оргкомітету instagro@ukr.net в 

прикріпленому файлі до 20 березня 2019 р.   

Розмір організаційного внеску – 200 грн. Він включає вартість 

інформаційних матеріалів конференції, а також їх розсилку.   

 

До уваги авторів: кожний учасник може бути автором (співавтором) не 

більше 2-х тез. Прохання не включати до тексту, по можливості, рисунки та 

таблиці. У випадку необхідності включення рисунків або таблиць в текст - вони 

повинні бути створені у Word. Ширина таблиць та рисунків має співпадати з 

межами основного тексту.  



Приклад оформлення тез:  
 

УДК 

МІНЛИВІСТЬ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК ПШЕНИЦІ ОЗИМОЇ ….. 

[1 пустий рядок] 

Тищенко В.М., Дриженко Л.М. 

 [1 пустий рядок] 

Полтавська державна аграрна академія 

 [1 пустий рядок] 

Текст тез……………………………………. 

 

Кошти надсилати банківським переказом на карту ПриватБанку 

4731 2191 0192 6867 (Баташова Марія Євгенівна). В призначенні вказуйте 

ім’я першого автора.   

 

Контактна інформація: 

Баташова Марія Євгенівна 

тел.: (0532) 502351; 

 моб. (099) 9656239 

e-mail: instagro@ukr.net 

 

Адреса оргкомітету: 

Україна, 36003, м. Полтава,  

вул. Сковороди, 1/3, кафедра 

селекції, насінництва і генетики. 

тел./факс: (0532) 502351 

 e-mail: instagro@ukr.net  

 

 

 

Прохання передати цю інформацію своїм колегам та всім 

зацікавленим особам 
 

Голова оргкомітету,                                   д.с-г.н., професор Тищенко В.М. 

 

mailto:instagro@ukr.net
mailto:instagro@ukr.net


ЗАЯВКА УЧАСНИКА 

міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 90-річчю з дня 

народження генетика, селекціонера, професора М.М. Чекаліна «Еколого-

генетичні аспекти в селекції польових культур в умовах змін клімату», яка 

відбудеться 18-19 квітня 2019 року. 

 

1. Прізвище, ім'я, по-батькові 

2. Науковий ступінь, вчене звання  

3. Посада 

4. Місце роботи (навчання) 

5. Поштова адреса 

6. тел./факс,  

7. E-mail: 

8. Назва доповіді 

9. Номер секції 

10. Форма проведення доповідей: 

- на пленарному засіданні 

- на секційному засіданні 

- стендова 

- тези 

- інша 

11. Потреба в готелі: 

- так (з ________ по ________ 2019 року) 

- ні 

 

Проїзд: 

від зупинки «Автовокзал» автобусом №20 «Кільцевий» до зупинки 

«Майдан незалежності»; 

від зупинки «Південний ж/д вокзал» тролейбусом №1 до зупинки «Майдан 

незалежності»; 

від зупинки «Київський ж/д вокзал» тролейбусом №1 до зупинки «вул. 

Сінна». 

 

 


