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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі ХI Міжнародної конференції Українського 

герпетологічного товариства, проведення якої заплановано в травні 2021 р. на базі 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка, м. Чернігів. 

Термін проведення конференції може бути змінений в залежності від епідеміологічної 

ситуації в країні, тому просимо слідкувати за інформацією. 

Форма проведення: очна, з особистою або он-лайн присутністю через систему Zoom. 

Форма участі в роботі конференції:  

 очна, з особистою присутністю;  

 очна з он-лайн присутністю через систему Zoom;  

 заочна участь з публікацією матеріалів. 

Програма конференції буде включати пленарні та секційні доповіді, робочі семінари з 

актуальних напрямів герпетології. На конференції планується розглянути різні підходи до 

вивчення систематики та еволюційної біології, екології та етології, морфології і палеонтології, 

герпетокультури, поширення та історії досліджень земноводних і плазунів. В ході конференції 

буде проведено організаційне засідання УГТ. Заплановані екскурсії Черніговом і околицями. 

Офіційними мовами конференції будуть українська та англійська.  

За матеріалами конференції після її проведення планується видати черговий випуск Праць УГТ. 

Тому всіх бажаючих опублікувати свої матеріали просимо підготувати їх до публікації. Вимоги 

до оформлення матеріалів розсилатимуться у другому листі. 

 

Просимо Вас повідомити про можливість і форму Вашої участі в конференції до 25 березня 2021 

року за адресою ukrherpetsoc@gmail.com (Петренко Ніна Анатоліївна), заповнивши і надіславши 

до Оргкомітету реєстраційну форму. 



 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА 

 

П. І. Б.  

Місце роботи, посада  

Науковий ступінь 

(наукове звання) 

 

Службова адреса та 

телефон (з кодом міста) 

 

Телефон мобільний 

(контактний) 

 

E-mail  

Назва доповіді 

 

Співдоповідач (і) 

 

 

Форма участі  

(потрібне підкреслити) 

доповідь пленарна; доповідь секційна; заочна участь з 

публікацією матеріалів 

 

 

 

Наступна інформація (форма проведення, умови проживання, сума оргвнеску тощо) буде 

надіслана зареєстрованим учасникам конференції. 

 

Телефони для довідок:  

 

+38-050-017-33-61 – Петренко Ніна Анатоліївна, секретар УГТ (м. Васильків). 

+38-095-608-95-32 – Малюк Анастасія Юріївна, скарбник УГТ (м. Київ). 

+38-096-487-86-83 – Пєсков Володимир Миколайович, президент УГТ (м. Київ). 

E-mail:  

 

ukrherpetsoc@gmail.com – Петренко Ніна Анатоліївна 

 

Розраховуємо на Вашу участь в конференції. 

Просимо переслати лист колегам-герпетологам. 

Оргкомітет конференції УГТ 

 

 


