ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ № 1
Вельмишановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
XІV Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції
«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ І ПРАКТИЧНОЇ ІХТІОЛОГІЇ»
23-25 вересня 2021 року у м. Харків, Україна
Організатори конференції: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна (м.
Харків), Інститут гідробіології НАН України (м. Київ), Інститут морської біології НАН України
(м. Одеса), Інститут рибного господарства НААН України (м. Київ), Український науководослідний інститут екологічних проблем (м. Харків), Національний університет біоресурсів і
природокористування України (м. Київ), Харківська державна зооветеринарна академія (м.
Харків), Гідроекологічне товариство України, Іхтіологічне товариство України, телевізійний
канал «Трофей».
Робота конференції відбуватиметься за наступними напрямами:
• методи іхтіологічних досліджень;
• систематика риб;
• фауністика та іхтіоценологія;
• еволюція, філогенія і генетика риб;
• охорона і відтворення іхтіофауни природних водойм;
• біологія, екологія, етологія риб;
• біохімія, фізіологія риб;
• рибництво, декоративне рибництво;
• іхтіопатологія;
• промислова іхтіологія;
• рекреаційне рибальство.
Мова конференції: українська, англійська, російська.
Науково-організаційний комітет конференції:

Катрич В.О. – д.ф-м.н., професор, проректор з наукової роботи Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна.
Жмурко В.В. – д.б.н., професор, декан біологічного факультету Харківського національного університету імені
В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна.
Гончаров Г.Л. – к.б.н., доцент кафедри зоології та екології тварин Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна.
Афанасьєв С.О. – д.б.н., член-кор. НАН України, директор Інституту гідробіології НАН України, м. Київ,
Україна.
Бузевич І.Ю. – д.б.н., с.н.с., завідувач відділу вивчення біоресурсів водосховищ Інституту рибного
господарства НААН України, м. Київ, Україна.
Божик В.Й. – к.б.н., доцент кафедри водних біоресурсів та аквакультури Львівського національного
університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Г. Гжицького, м. Львів, Україна.
Васенко О.Г. - к.б.н., с.н.с., перший заступник директора з наукової роботи Українського науково-дослідного
інституту екологічних проблем, м. Харків, Україна.
Вовк Н.І. – д.с.-г.н., професор, завідувач кафедри аквакультури Національного університету біоресурсів та
природокористування України, м. Київ, Україна.
Демченко В.О. – д.б.н., с.н.с., заступник директора з наукової роботи Інституту морської біології НАН України
м. Одеса, Україна.
Демченко Н.А. – к.б.н., науковий співробітник Інституту морської біології НАН України, м. Одеса, Україна.
Євтушенко А.В. – к.вет.н., завідувач лабораторією паразитології, арахноентомології та іхтіопатології ННЦ
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», м. Харків, Україна.
Забитівський Ю.М. – к.б.н., заступник директора Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства
НААН України, м. Львів, Україна.

Заморов В.В. – к.б.н., декан біологічного факультету Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова,
м. Одеса, Україна.
Куцоконь Ю.К. – к.б.н., с.н.с. відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології
ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ, Україна.
Матвієнко Н.М. – д.б.н., с.н.с., завідувач відділу іхтіопатології Інституту рибного господарства НААН
України, м. Київ, Україна.
Маренков О.М. – к.б.н., зав. кафедрою загальної біології та водних біоресурсів Дніпровського національного
університету імені Олеся Гончара, м. Дніпро, Україна.
Новіцький Р.О. – д.б.н., завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Дніпровського державного
аграрно-економічного університету, м. Дніпро, Україна.
Тромбіцький І.Д. – к.б.н., с.н.с., виконавчий директор Міжнародної асоціації хранителів ріки Дністер «EcoTiras», м. Кишинів, Молдова.
Kapusta Andrzej – dr inż., Zakład Ichtiologii, Hydrobiologii i Ekologii Wód, Instytut Rybactwa Śródlądowego
im. Stanisława Sakowicza, kierownik zakładu, Olsztyn, Polska.
Шевченко П.Г. – к.б.н., професор, завідувач кафедри гідробіології та іхтіології Національного університету
біоресурсів та природокористування України, м. Київ, Україна.
Шекк П.В. – д.с-г.н., професор, завідувач кафедри водних біоресурсів та аквакультури Одеського державного
екологічного університету, Одеса, Україна.
Подобайло А.В. – к.б.н., доцент кафедри екології та зоології Київського національного університету ім. Тараса
Шевченка, м. Київ, Україна.
Худий О.І. – д.б.н., доцент кафедри біохімії і біотехнології Чернівецького національного університету
ім. Ю. Федьковича, м. Чернівці, Україна.
Грубник В.В. – завідувач лабораторією екології водних організмів Харківського національного університету
імені В.Н. Каразіна, м. Харків, Україна

Заявки

на

участь

у

конференції та матеріали доповідей необхідно надіслати
до 25 червня 2021 року на адресу: ichthyokharkiv@gmail.com
Матеріали доповідей приймаються електронною поштою українською, англійською або
російською мовами.
Обсяг тексту до 3-х повних сторінок формату А4, всі поля 2 см, шрифт Times New Roman,
кегль 12, символи з гарнітури Symbol, без переносів, інтервал одинарний.
У тексті можливі посилання на літературні джерела. У посиланні вказується прізвище
першого автора або перше слово в назві роботи, рік публікації, наприклад (Шевченко, 2018;
Методи…, 2019).
Матеріали доповідей оформлюються наступним чином:
перший рядок – прізвище(а) та ініціали автора(ів) (напівжирний шрифт);
з нового рядка – назва установи, яку представляє автор(и), повна робоча адреса з
електронною поштою (normal, нормальний шрифт);
з нового рядка – назва матеріалів (напівжирний шрифт);
з нового рядка друкується основний текст (normal шрифт);
після тексту – список використаних джерел (не більше 5);
наприкінці обов'язково потрібно подати назву, прізвище(а) автора(ів), назву організації та
резюме англійською мовою (не менше 5-7 речень).
Електронний варіант матеріалів має бути збережений у форматі RTF. Назва файлу повинна
включати прізвище першого автора, набране латиницею, і тип документу, наприклад:
shevchenko_tezy.rtf.
Форма заявки для реєстрації
Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи (навчання)
Науковий ступінь / звання
Посада
Факультет, кафедра / відділ, лабораторія

Службова адреса
Вулиця, дім; Місто; Область; Країна; поштовий індекс
Контактний телефон (з кодом країни, міста або оператора мобільного зв’язку)
E-mail
Назва доповіді
Форма участі
Персональна
Заочна
Форма доповіді
Усна
Стендова
Участь без доповіді
Перелік всіх авторів матеріалів (у такому ж порядку, як і у тексті матеріалів)
Необхідність бронювання місць, кількість
Заявка висилається окремим файлом. Зразок назви файлу: shevchenko_application.rtf

Організаційний внесок
для персональної участі у конференції
для заочної участі у конференції

€ 16
€ 10

в еквіваленті у гривні за курсом
обміну на момент сплати оргвнеску

Оргвнесок включає в себе вартість публікації одних матеріалів, 1 екземпляр збірки
матеріалів конференції, 1 кейс учасника та інші організаційні витрати. За умови персональної
участі оргвнесок сплачується кожним учасником конференції (і першим автором, і усіма
співавторами, які приймають очну участь у конференції).
Реквізити для перерахування оргвнеску: на картку Приватбанку (поповнення):
№ 5168 7554 2982 5306 Отримувач Гончаров Геннадій
або через відділення будь-якого банку:

Призначення платежу – «Оргвнесок ХІV іхтіологічної конференції від … (ПІБ учасника)»
Скановану копію або PDF квитанції про сплату організаційного внеску необхідно
додати до заявки та матеріалів доповідей.

Проведення ХІV Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції заплановано на
базі Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (м. Харків).
Адреса університету: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022.
Оплата проїзду, проживання, харчування та додаткових екскурсій – за рахунок учасників
конференції.
Детальну інформацію про програму конференції, проїзд та умови проживання, інші
організаційні питання буде надано у другому інформаційному листі.
Електронна пошта та контактні телефони організаторів:
іchthyokharkiv@gmail.com
Гончаров Геннадій Леонідович, к.б.н., доцент кафедри
зоології та екології тварин ХНУ імені В.Н. Каразіна
Панчишний Михайло Олексійович, ст. викладач каф.
прикладної біології, водних біоресурсів та лісового
господарства ім. проф. О.С. Тертишного ХДЗВА.
Сідоровський Сергій Анатолійович, інженер кафедри
зоології та екології тварин ХНУ імені В.Н. Каразіна.

(097) 405–56–75
e-mail: glgoncharov@gmail.com
(099) 600-51-47
e-mail: mpanchishnyy@gmail.com
(063) 832-43-77, (098) 434-80-41
e-mail: serge.sidorovsky@karazin.ua

