
ХХIV Теріологічна школа-семінар 
«Теріологічні колекції: збір та ідентифікація зразків» 
місто Одеса, 4–8 жовтня 2017 р.

Форма заявки на участь у роботі ХХIV Теріошколи
прохання надіслати до 15 вересня 2017 року
(детальна інформація буде на сайті школи: http://terioshkola.org.ua/ua/shkola24/shk24-main.htm)

Прохання надіслати заповнену форму в електронному вигляді на адресу: mammalia@ukr.net 
з обов’язковою копією на адресу В. О. Лобкова zoomuz2017@gmail.com

в темі листа просимо вказати: «теріошкола-2017 + ваше прізвище»
файл реєстраційної форми називайте за прикладом: shk24-reg-NAME.rtf

Учасник ХXIV школи

ім’я учасника, ПІПб

організація, установа

тема доповіді або круглого столу або майстер-класу
при реєстрації вкажіть назву, ім’я доповідача, імена авторів. 
до 15.09 надішліть анотацію обсягом 500–800 знаків (зразок внизу)
публікація статті

інші бажані круглі столи

дні присутності *

 пн 

 вт 
04.10 ср 
05.10 чт 
06.10 пт
07.10 сб 
08.10 нд*
ставте в клітинку «+» 
ваш e-mail та skype

мобільний телефон

лист із запрошенням 
(pdf чи тверда копія)
якщо треба не пдф, а лист, вкажіть адресу для надсилання запрошення (бажано обійтися електронною версією)
реєстраційний внесок
бажано надіслати заздалегідь, до 15.09.2017 (деталі у ІІ листі)
проживання
наметове містечко чи хостел? 
дата заповнення


* неділя — день роз’їзду. ** — при заповненні анкети прохання не користуватися розмітками шрифтів (підкреслення, закреслення тощо) і на випадок втрат форматування просто вилучіть непотрібне або поставте +

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Зразок анотації щодо запланованої події 
(доповідь або круглий стіл або майстер-клас)

Анотація на подію від учасника ХХІV Теріологічної школи
учасник: Брусенцова Наталія
подія: майстер-клас: «Визначення сімейних ділянок борсука засобами ГІС та аналіз просторової структури популяцій хижаків-норників»
анонс: буде зроблено доповідь щодо сучасних методик визначення сімейних ділянок борсуків та детально розглянута запропонована методика на основі показника середнього найближчої сусідньої відстані. Під час майстер-классу буде продемонстровано особливості польового збору даних, інтеграція іх у середовище ГІС та покрокові дії під час аналізу. Бажаючі взяти участь и самостійно відтворити усі дії мають встановити собі на ноутбук програму QGIS 
https://www.qgis.org/uk/site/forusers/alldownloads.html

