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Перший інформаційний лист
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VIІІ Міжнародної наукової
конференції
«СЕЛЕКЦІЙНО-ГЕНЕТИЧНА
НАУКА
І
ОСВІТА»
(Парієві читання), яка відбудеться 18–20 березня 2019 року в Уманському
національному університеті садівництва. Програмою конференції передбачено
роботу наступних секцій:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Історія селекційно-генетичної науки і освіти.
Дискусійні питання молекулярної систематики рослин.
Мобілізація генетичних ресурсів місцевого та інтродукованого
селекційного матеріалу.
Традиційні методи селекції (гібридизація, мутагенез, поліплоїдія).
Використання біотехнологічних методів для селекції, насінництва
й розсадництва.
Дидактичні проблеми селекційно-генетичної науки і практики.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Правила оформлення матеріалів конференції:
Текст матеріалів подається однією з робочих мов конференції, обсягом до
п’яти сторінок, з таблицями, рисунками (або без них) і бібліографією,
(оформленою за APA Style) з використанням редактора Microsoft Word. Тип
шрифту — Times New Roman. Розмір шрифту — 14, через 1 інтервал. Текст без
переносів, вирівнювання за шириною. Береги на сторінці — 2,0 см.
Виправлення та доповнення до матеріалів не приймаються. Матеріали
конференції, що не відповідають тематиці конференції, або невідповідно
оформлені, за рішенням оргкомітету можуть бути відхилені, про що буде
повідомлено авторам.
Надсилати за електронною адресою: konf_genbreed2013@ukr.net

Контакти:
Уманський національний університет садівництва, вул. Інститутська 1,
м. Умань, Черкаська обл.,
20305 Україна
контактні тел.: (+38-047-44) 3-41-63 (загальний);
(+38-097) 9354919 (Сержук Олександр Петрович)
(+38-098) 2739743 (Опалко Анатолій Іванович)
(+38-099) 5342730 (Рябовол Людмила Олегівна)
Правила участі в конференції
Учаснику конференції до 25 лютого 2019 року необхідно надіслати на
адресу оргкомітету матеріали конференції та заявку за формою:
Прізвище ________________Ім’я _______________По-батькові______________
Вчений ступінь_______________________________________
Посада ______________________________________________
Організація___________________________________________
Форма участі: очна
заочна
Тема повідомлення ___________________________________
Секція №____________________________________________
Поштова адреса_______________________________________
_____________________________________________________
Телефон_____________________________________________
Е-mail_______________________________________________
Організаційний внесок
Організаційний внесок у сумі 250 грн. (для аспірантів 150 грн.) учасники
конференції сплачують безпосередньо при реєстрації. Учасники конференції з
ближнього і далекого зарубіжжя звільняються від сплати організаційного
внеску.
Збірник наукових праць конференції буде видано до початку конференції в
електронному вигляді. Кожен зареєстрований учасник конференції після оплати
в сумі 50 грн. (для іноземних учасників оплата не проводиться) отримає
електронну версію в форматі PDF. Плата за публікацію проводити на рахунок
4731 2191 0296 3687 Приватбанку, одержувач Сержук Олександр Петрович
(сканкопію квитанції пересилати на e-mail адресу оргкомітету разом з
матеріалами конференції). За окремим замовленням, поданим в Оргкомітет до
01 березня, буде виготовлено друкований варіант збірника матеріалів, за
додаткову плату, що відповідатиме собівартості (орієнтовно 200 грн.).

