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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної  конференції 

«Сучасні проблеми біології, екології та хімії», присвяченої 30-річчю біологічного 

факультету, яка відбудеться 26-28 квітня 2017 року на базі біостанції Запорізького 

національного університету (о. Хортиця). 
 

НАУКОВУ РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ОРГАНІЗУВАТИ  

ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМАМИ: 

- експериментальна ботаніка та фізіологія рослин; 

- генетика та селекція рослин; 

- ландшафтний дизайн та декоративне рослинництво; 

- зоологія та екологія тварин; 

- стійкість та розвиток екосистем; 

- фізіологія та екологія людини; 

- біохімія; 

- імунологія;  

- біотехнологія; 

- хімія (органічна, неорганічна, біоорганічна, аналітична, фармацевтична, високомолекулярні 

сполуки); 

- мисливствознавство; 

- іхтіологія, сучасні проблеми паразитології; 

- промислова екологія; 

- природокористування та охорона навколишнього середовища; 

- біологічна та екологічна освіта. 
 

 

Робоча мова конференції: українська, англійська, російська. 

 

  



Контактні дані представників оргкомітету: 

Поштова адреса: біологічний факультет Запорізького національного університету, вул. 

Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69000  

декан біологічного факультету 

д. фарм. н., професор Омельянчик Людмила Олександрівна 

тел. (061) 228-75-78 (з 10.00 до 17.00) 

 

заступник декана біологічного факультету з наукової роботи, к. б. н., доцент  

Копійка Віра Вікторівна 

тел. (050) 996-06-11 (з 10.00 до 20.00) 

 

к. б. н., доцент Лебедєва Наталія Іванівна 

тел. (050) 970-03-01 (з 16.00 до 20.00) 

e-mail: lebnatalya@ukr.net 

 

УСНІ ДОПОВІДІ 

Представлення доповіді: мультимедійні презентації, виконані за допомогою програми Microsoft 

Power Point. Оргкомітет надає учасникам ноутбук, мультимедійний проектор та екран. Файл з 

презентацією надається учасником конференції під час реєстрації або безпосередньо на початку 

роботи секції. Носії інформації: CD або флеш.  

На секційних засіданнях доповідачам надається 10 хвилин для усної доповіді та 5 хвилин на 

запитання та обговорення.  

СТЕНДОВІ ДОПОВІДІ 

Цілісний паперовий транспарант розміром 112х85 см. Кожен постер має містити наступний текст: 

П. І. П. автора (або авторів у тому порядку, в якому автори подавалися в матеріалах конференції), 

адреси авторів (в т. ч. e-mail), текст доповіді з рисунками, схемами, фотографіями, таблицями, 

список використаних джерел. 

 

До початку конференції планується видання матеріалів конференції. Матеріали будуть 

надруковані мовою оригіналу за умови попередньої оплати.  

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК – 250 грн. Для закордонний учасників – оргвнесок 

сплачується у гривнях, еквівалент 20$ по курсу нацбанку України. 

Дружня зустріч оплачується додатково (орієнтовна вартість – 250 грн.). 

 

Оргвнесок включає оплату за: публікацію одних тез, папку з матеріалами (сертифікат 

учасника, збірник тез в pdf форматі та програма конференції), «кава-брейки»; витрати, 

пов’язані з підготовкою робочих матеріалів конференції, інформаційно-організаційного 

забезпечення конференції.  

Заочним учасникам матеріали конференції будуть відправлені після закінчення 

конференції впродовж місяця на електронну адресу в pdf форматі. 

За бажанням Ви можете замовити друкований варіант збірника тез конференції. Його 

тираж буде розрахований, виходячи з кількості заявок на 10.03.2017; відповідно буде 

визначена вартість збірника (орієнтовна вартість близько 200 грн.). 

 



Оргвнесок надсилати поштовим переказом за адресою: 

Україна, 69000, м. Запоріжжя, вул.. Залізнична, буд. 24, к. 308/3 Копійці Вірі Вікторівні 

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 10 березня 2017 року надіслати тези, заявку 

учасника та скановану квитанцію про сплату оргвнеску з поміткою «V міжнародна 

конференція 2017» на електронну пошту e-mail: lebnatalya@ukr.net 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

- Об’єм тез – 1-2 стор. (від 3000 до 7000 друкованих знаків) 

- Текстовий редактор Microsoft Word  

- Шрифт Times New Romans 

- Поля по 2 см з усіх сторін 

- Розмір шрифту для основного тексту тез кегль 12 

- Абзацний відступ 1. 

- Міжрядковий інтервал 1,0. 

- Символи із гарнітури Symbol 

- Вирівнювання: по ширині 

- Кегль шрифту для заголовку статті - напівжирний, усі великі. 

- Кегль шрифту для прізвищ автора та місце його роботи - напівжирний. 

- Якщо необхідно, літературні посилання наводяться у тексті за зразком  [Шевченко Н. Н., 1998]. 

Назва файлу пишеться латинню та складається з прізвища першого автора. Приклад – Ivanov.doc. 

НЕ використовувати зміни регістрів, шрифтів, виділень.  

Тези не повинні  містити графіки, таблиці та рисунки. 

Латинські назви видів надаються згідно сучасних правил систематики та таксономії. Після 

першого згадування латинської назви виду необхідно надати повне прізвище автора та рік опису 

цього виду. 

За зміст матеріалів відповідальність несуть автори. 

Матеріали, які не відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам, до розгляду не 

приймаються. Студенти можуть публікуватися лише у співавторстві з науковим керівником.  
 

 

Зразок оформлення матеріалів 

УДК [591.69:597.8]:591.5(477.64) 

БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ HEPATOZOON 

(APICOMPLEXA, ADELEORINA) У РІЗНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ ОЗЕРНОЇ ЖАБИ 

(PELOPHYLAX RIDIBUNDUS) ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГИОНУ 

THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF REPRESENTATIVES OF THE GENUS 

HEPATOZOON (APICOMPLEXA, ADELEORINA) IN THE MARSH FROG 

(PELOPHYLAX RIDIBUNDUS) SEPARATE POPULATIONS OF ZAPORIZHZHYA 

REGION 

Задорожня В.Ю. 

Zadorozhnya V.Yu. 

zadorovic@rambler.ru 

Рід Hepatozoon  (Miller, 1908) родини Hepatozoidea (Wenyon, 1926) включає понад 

300 видів гемогрегарін ........... [Trites, 2013] з яких понад 50 видів є виключно 

внутрішньоклітинними геморапазитами. На сьогодні, описаний життєвий цикл Hepatozoon 

mailto:zadorovic@rambler.ru


clamatae (Stebbins, 1905), який паразитує в крові жаб (родини Ranidae) Північно-східній і 

Північній Америці [Kim et al. 1998; Boulianne et al. 2007], а так само H. catesbianae [Kim, 

1998]. Як остаточних хозяїв ці види використовують комарів роду Culex L., 1758, у 

мальпігієвих судинах, в яких відбувається спорогонія та утворення ооцист. 

Форма заявки учасника  

V Міжнародної науково-практичної конференції  

«Сучасні проблеми біології, екології та хімії» (26-28 квітня 2017 р.) 

 

Прізвище  

Ім’я  

По-батькові  

Місце роботи, ВНЗ  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Назва доповіді  

Напрям роботи конференції  

Конт. (моб.) телефон  

E-mail:  

Чи готові Ви оплатити друкований варіант збірника тез 

та його пересилку «Новою поштою» за поштовою 

адресою, вказаною Вами у даній заявці (орієнтовна 

вартість збірника тез близько 200 грн.) 

Так/Ні 

Поштова адреса з індексом за умови замовлення друкованого 

варіанту збірника тез 

Форма участі (очна/заочна)  

Лист із запрошенням (pdf чи друкований варіант) (вкажіть, якщо треба, формат листа: 

друкований варіант чи pdf, а також 

адресу надсилання запрошення) 

Дата заповнення  

 

Оплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок закладу, що відправляє у 

відрядження, чи за власний кошт учасників. У третьому інформаційному листі оргкомітет надасть 

інформацію щодо можливого поселення, проте просимо бронювати місця самостійно.  

 

 

 
Важливі дати конференції: 



10.03.2017 р. – останній день реєстрації учасників конференції, подання тез доповідей, сплати 

організаційних внесків; 

27.04.2017 р. – початок роботи конференції; 

28.04.2017 р. – завершення роботи конференції. 

 

Третій інформаційний лист буде надісланий у січні 2017 р.  

 

Запрошуємо до Запоріжжя! 

 

Будемо вдячні за поширення інформації серед зацікавлених колег! 

 

З повагою оргкомітет 


