
   ВВИИММООГГИИ  ДДОО  ООФФООРРММЛЛЕЕННННЯЯ  ТТЕЕЗЗ  

ДДООППООВВІІДДЕЕЙЙ  
Загальний обсяг матеріалів - до 

двох сторінок тексту. Формат сторінки 

– А 4, береги – 2 см, шрифт Times New 
Roman, кегль 14 пт, інтервал 1.5, 

відступ першого рядка – 1 см, 
вирівнювання – по ширині. Тези 

надаються без переносів, таблиць, 
рисунків та графіків. Наприкінці 
тексту наводиться коротка анотація 

(summary) 5-6 рядків англійською 
мовою. Назва файлу повинна 

відповідати прізвищу першого автора 
латиницею, тип файлу "doc" або "docx". 
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Текст тез доповіді……………………...... 

…………………………………………………..  

 

Summary…………………..…………….. 
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ЗЗААЯЯВВККАА  УУЧЧААССТТННИИККАА  ССЕЕММІІННААРРУУ  

Прізвище, ім'я, по батькові  
__________________________________________ 
Вчений ступінь, звання  

__________________________________________ 
Організація 

__________________________________________ 
Місце роботи (кафедра, факультет, 

підрозділ)_________________________________

_________________________________________ 

Посада 

__________________________________________ 

Поштова адреса 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Телефон, e-mail 
__________________________________________ 

Тема доповіді  ___________________________ 
___________________________________________

_________________________________________ 

Форма участі:  
 усна on-line доповідь       

 участь у веб-форумі  

 публікація тез  

 очна участь у роботі  

круглого столу 
 

Запрошуємо до участі у роботі 
інтернет-семінару науковців, 

викладачів, методистів, 
вчителів, аспірантів, 

магістрантів та фахівців у 
галузі біології рослин!!! 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 
УКРАЇНИ 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКО 

ІНСТИТУТ ФІЗІОЛОГІЇ РОСЛИН І 
ГЕНЕТИКИ НАН УКРАЇНИ 

УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО ФІЗІОЛОГІВ 
РОСЛИН 

  
    

         

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ-
ЗАПРОШЕННЯ 

 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у 

роботі ІІ-го науково-методичного  

інтернет-семінару 

  

««ФФІІЗЗІІООЛЛООГГІІЯЯ  РРООССЛЛИИНН  УУ  ССИИССТТЕЕММІІ  

ССУУЧЧААССННИИХХ  ББІІООЛЛООГГІІЧЧННИИХХ  ЗЗННААННЬЬ  

ТТАА  ННААУУКК»»  

 

який відбудеться у м. Харкові  

14 грудня 2016 року  

на базі кафедри фізіології та 

біохімії рослин і мікроорганізмів 

Харківського національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

mailto:zhmurko@univer.kharkov.ua


ТТЕЕММААТТИИЧЧННІІ  ННААППРРЯЯММККИИ  РРООББООТТИИ  

ССЕЕММІІННААРРУУ      

1. Актуальні аспекти наукових 
досліджень з біології рослин в епоху 
глобалізації  

2. Інтегративна роль 
фітофізіології у системі наук про 
рослину 

3. Компетентнісний підхід у 
підготовці фахівців у галузі біології 

рослин 

4. Історичні імена в 
фітофізіології – погляд у майбутнє 

5. Популяризація знань з біології 
рослин – запит сучасності 

 

Робочі мови: українська, 

англійська. 

Форми участі у роботі семінару: 
публікація матеріалів (заочна);  
 участь у роботі веб-форуму  
 усна on-line доповідь 
 очна участь - формат круглого 

столу 
   

   

Для участі в інтернет-семінарі до 

25.11.2016р. необхідно надіслати:  

 електронний варіант тез 

доповідей  

 заявку учасника 

 відскановану копію чеку 

оплати оргвнеску 

ООРРГГВВННЕЕССООКК  ЗЗАА  УУЧЧААССТТЬЬ  УУ  ССЕЕММІІННААРРІІ::  

150 грн. для громадян України  
5 євро для закордонних учасників 

В суму оргвнеску  учасників 
включено:  
 публікація тез доповідей,  

 один екземпляр матеріалів 

семінару  

 вартість поштової розсилки. 

Оргвнесок сплачується поштовим 

переказом до 25 листопада 2016 р. 

На бланку обов’язково вкажіть 
прізвище, ім’я, по-батькові участника, 
зазначте призначення платежу -  
«ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ» і 
прізвище контактної особи (Шулік 

В.В.). 

Відсканована копія чеку про 
сплату оргвнеску надсилається разом з 
електронним екземпляром тез 
доповідей на електронну адерсу 

оргкомітету не пізніше 25.11.2016: 
plantphysiology@karazin.ua 
   

ККООННТТААККТТННАА  ІІННФФООРРММААЦЦІІЯЯ  

Адреса оргкомітету: 

Харківський  національний 
університет  імені В.Н. Каразіна, 

кафедра фізіології та біохімії рослин і 
мікроорганізмів,  
майдан Свободи  4,  
м. Харків, 61022, Україна 

Адреса для поштового 

переказу оргвнеску: 

Шулік Вікторія Володимирівна 

Харківський  національний 
університет  імені В.Н. Каразіна, 
кафедра фізіології та біохімії 
рослин і мікроорганізмів,  
майдан Свободи  4,  

м. Харків, 61022, Україна 
 

Електроні  адреси: 

plantphysiology@karazin.ua   

biology.karazin.ua 

http://plantphysiol-
bio.univer.kharkov.ua/Conference

.html  

 

Додаткова інформація за 

телефонами:   

(057) 707 54 82;  (057) 707 52  32 

 

 

Матеріали науково-методичного 

інтернет-семінару будуть 
опубліковані у форматі збірки тез 

доповідей до початку роботи 

семінару та розміщені на сайті за 
адресою 

 http://plantphysiol-

bio.univer.kharkov.ua/Conference.

html 
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