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НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
"СТАН І БІОРІЗНОМАНІТТЯ ЕКОСИСТЕМ ШАЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
ТА ІНШИХ ПРИРОДООХОРОННИХ ТЕРИТОРІЙ"
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі наукової конференції
"Стан і біорізноманіття екосистем Шацького національного природного парку та інших
природоохоронних територій", яка відбудеться
7-10 вересня 2017 р. на базі Шацького біолого-географічного стаціонару.
Проблематика конференції:
- Стан забезпечення збереження біорізноманіття на території України заповідними
територіями;
- Проблеми застосування активних методів збереження та охорони біорізноманіття;
- Тренд зміни екосистем в умовах глобальної трансформації клімату;
(*Матеріали конференції можуть стосуватися вищевказаної проблематики й для інших
регіонів)
Терміни подання:
- заявки – до 30 липня 2017 р.
- матеріали доповіді і квитанції про оплату – до 20 серпня 2017 р.
Матеріали конференції будуть опубліковані тільки після надходження коштів (інформ. лист в додатку)
За інформацією звертатися за:
телефонами: (032) 2394-548 Дикий Ігор
електронною адресою: Shack.Konf@gmail.com
Web-сайтом: http://bioweb.lnu.edu.ua/zoology/shack_konf/

Голова оргкомітету –
Царик Йосиф Володимирович, завідувач кафедри зоології, професор
Співголови оргкомітету –

Хамар Ігор Степанович, декан біологічного факультету;
Козловський Микола Павлович, директор Інституту екології Карпат НАН України
Матейчик Василь Іванович, заст. директора з наукової роботи Шацького національного
природного парку
Організаційний комітет –
Дикий Ігор, доцент кафедри зоології;
Шидловський Ігор, завідувач Зоологічного музею;
Затушевський Андрій, асистент кафедри зоології;
Решетило Остап, доцент кафедри зоології;
Cтах Василина, завідувач екологогідробіологічної лабораторії Шацького біолого-географічного
стаціонару ЛНУ ім. І. Франка;
Вовнянко Любов, аспірант кафедри зоології;
Тимків Ірина, аспірант кафедри зоології;

Умови участі в конференції
Матеріали конференції будуть опубліковані в окремому збірнику, а кращі роботи будуть
рекомендовані до друку у «Віснику біологічного факультету. Серія біологічна» та науковому
журналі «Біологічні Студії». Для участі в роботі конференції просимо надіслати заявку,
матеріали, оформлені відповідно до викладених нижче вимог, і копію чека про оплату друку
тез та оргвнеску. При оплаті через термінал ПриватБанку не забути вказати ім’я та прізвище
платника. Оргвнесок включає витрати на роздатковий матеріал, кава-брейки, 3 дні проживання
на стаціонарі та розсилку матеріалів. Львів’яни можуть передати кошти готівкою на кафедру
зоології не пізніше 20 серпня 2016. Обов’язково вказати від кого кошти (!).
(60 грн за одну сторінку друкованого тексту та 200 грн оргвнеску)
на картку ПРИВАТбанку:

4149 4978 5340 4111
Дикий Ігор Васильович
За інформацією звертатися за:
телефонами: (032) 2394-548 Дикий Ігор.
електронною адресою: Shack.Konf@gmail.com
Web-сайтом: http://bioweb.lnu.edu.ua/zoology/

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей:
До друку приймаються матеріали обсягом від 1 до 5 сторінок, набрані на комп’ютері 12 кеглем
через півтора інтервали в редакторі Word без переносів і вирівнювання по правому краю. Поля:
верхнє, ліве і нижнє – 2,5, праве – 1 см. Матеріали приймаються у роздрукованому вигляді та в
електронній формі (.rtf). Файл з тезами обов’язково називати ПРІЗВИЩЕМ першого автора,
без зайвих слів (наприклад, petrenko.rtf). Посилання на літературу в квадратних дужках [ ].
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Зростання антропогенного навантаження рекреаційного і господарського
характеру на водойми зумовлює необхідність пошуку ефективних методів
моніторингу їх екологічного стану [1, 2]…..
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ЗАЯВКА
на участь у науковій конференції
"Стан і біорізноманіття екосистем Шацького
національного природного парку та інших
природоохоронних територій"
Прізвище _______________________________________
Ім'я ____________________________________________
По батькові _____________________________________
Назва закладу / місця праці ________________________
________________________________________________
________________________________________________
Кафедра / відділ _________________________________
Посада _________________________________________
Адреса, _________________________________________
е-mail __________________________________________
Мобільний телефон_______________________________
Секція __________________________________________
________________________________________________
Назва доповіді ___________________________________
________________________________________________
________________________________________________
Форма участі:
усна доповідь
тільки публікація (заочна)
ВАРІАНТИ ДОЇЗДУ НА БІОСТАЦІОНАР (СМТ ШАЦЬК, ВОЛИНСЬКА ОБЛ.)

□

через м. Львів (автобусом університету)

□

самостійно (своїм транспортом)

Примітка: Обов’язково вказати в заявці форму участі !!!

