
ХХVI Тэрыялагічная школа-семінар
 
«Дзікая тэрыяфаўна ва ўмовах трансфармаваных ландшафтаў» 
Біястанцыі-прафілакторый  Запарожскага нацыянальнага універсітэта,
востраў Хорціца, 17-21 чэрвеня 2019 

Форма заяўкі на ўдзел у працы ХХVІ Тэрыяшколы 
просьба даслаць папярэднюю заяўку чым раней, а канчатковую - да 1 чэрвеня 2019
(Падрабязная інфармацыя будзе на сайце школы: http://terioshkola.org.ua/ua/next.htmі )

Просьба даслаць запоўненую форму ў электронным выглядзе па адрасе: mammalia@ukr.net
з копіяй на электронныя адрасы запаведніка natalyredfox@gmail.com

у тэме ліста просім пазначыць "Териошкола-2019 + ваша прозвішча»
файл рэгістрацыйнай формы называйце па прыкладзе: shk26-reg-MYNAME.rtf
калі заяўка папярэдняя, то казаць дэталі (тэмы дакладаў і да т.п.) не абавязкова 

УдзельнікХXVІ школы

імя ўдзельніка, ПІПб
Прозвішча, Імя, Імя па бацьку (заяўка папярэдняя)
арганізацыя, установа

тэма дакладу альбо круглого сталу альбо майстра-класу
пры рэгістрацыі пакажыце назву, імя дакладчыка, імёны аўтараў.
пажадана даслаць анатацыю аб'ёмам 500-800 знакаў (ўзор знізу) 
іншыя пажаданыя круглыя сталы

дні прысутносці *
17.06
пн 
18.06 вт
19.06 ср 
20.06 чт 
21.06 пт*
22.06 — 
стаўце ў клетку «+» 
ваш e-mail ды skype

мабільны ды вайбер

ліст з запрашэнням 
(pdf ці цвердая копія?)
калі трэба не ПДФ, просьба гэта таксама паказаць ( «не трэба»)
регістрацыйны ўнёсак
будзе адпраўлена пасля пацверджання рэгістрацыі, да 2019/06/1
дата запаўнення


* Дзень раз'езда (21) можа быць зняты на адзін дзень у выпадку павелічэння колькасці чаканых удзельнікаў; ** - пры запаўненні анкеты просьба не карыстацца разметкамі шрыфтоў (падкрэсліванне, выкрэсліванняў).

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

Ўзор анатацыі да планаванай падзеі
(Даклад або круглы стол або майстар-клас)

Анатацыя на падзею ад удзельніка ХХVI Терыялагічнай школы
удзельнік: Брусенцова Наталля
падзея: майстар-клас «Вызначэнне сямейных участкаў барсука сродкамі ГІС і аналіз прасторавай структуры папуляцый драпежнікаў-норнікаў»
 анонс: будзе зроблены даклад аб сучасных методыках вызначэння сямейных участкаў барсукоў і падрабязна разгледжана прапанаваная методыка на аснове паказчыка сярэдняга бліжэйшай суседняй адлегласці. Падчас майстар-класа будуць прадэманстраваны асаблівасці палявога збору дадзеных, інтэграцыя іх у сераду ГІС і пакрокавыя дзеянні пры аналізе. Жадаючыя прыняць удзел і самастойна прайграць ўсе дзеянні павінны ўсталяваць сабе на наўтбук праграму QGIS
https://www.qgis.org/uk/site/forusers/alldownloads.html
https://www.qgis.org/uk/site/forusers/alldownloads.html

