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Вельмишановні колеги! 
 

Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН запрошує Вас взяти участь  

у роботі міжнародної наукової інтернет-конференції,  

яка відбудеться дистанційно 17–18 червня 2020 року 

 

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська 



Тематичні напрями конференції: 

1. Новітні технології в рослинництві. 

2. Сучасні досягнення в селекції та насінництві. 

3. Генетичні ресурси рослин. 

4. Генетика, біохімія та біотехнологія польових культур. 

5. Адаптивність до біо- та абіотичних чинників. 

 

Умови участі в роботі конференції: 

 

Для участі у конференції необхідно до 12 червня 2020 року надіслати тези та 

анкету-заявку на електронну пошту e-mail: yuriev_conference@ukr.net 

Збірник матеріалів конференції в PDF форматі буде надіслано авторам на їхню 

електронну пошту, з якої було надіслано тези. Випуск друкованого варіанту 

збірника матеріалів конференції не планується. 

 

Вимоги до оформлення тез: 

Загальний обсяг – до п’яти сторінок формату А5. 

Мова тексту – українська, англійська, російська. 

Формат файлу – документ Microsoft Word (бажано не нижче версії 2010). 

Текст тез оформляється шрифтом 12 пт, Times New Roman з одинарним 

міжрядковим інтервалом та центрується по ширині сторінки. Поля сторінки – верхнє 

та нижнє 1,6 см, ліве та праве 2,2 см абзацний відступ 1,25. 

Назва тез розміщується по центру сторінки ВЕЛИКИМИ літерами напівжирним 

шрифтом.  

Прізвища авторів виділяється напівжирним шрифтом, розміщення – по центру. За 

наявності декількох авторів від різних організацій додаються цифрові позначки 

(1,2
…) після прізвища автора та перед назвою організації відповідно.  

Назва організації вказується повністю та розташовується по центру, шрифт 

курсив. Між назвою, прізвищами авторів, назвою установи, електронною поштою та 

текстом тез необхідно зробити відступи в один рядок.  

До тез необхідно надати англійською мовою: назву тез, прізвища авторів, назву 

установи з електронною поштою авторів та реферат обсягом 500–700 знаків. 

Тези доповідей та анкету необхідно надіслати електронною поштою у вигляді 

вкладеного (attached) файлів. Назва файлів – kuzmenko_tezy, kuzmenko_anketa. 

 

Матеріали буде видано в авторській редакції.  

Відповідальність за її зміст несе автор(и) 

 

 

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ БЕЗКОШТОВНА! 
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