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Конференція  
молодих дослідників-зоологів – 2015 

 

 
Перший інформаційний лист 

 

Шановні колеги! 

 

Запрошуємо вас взяти участь у Конференції молодих дослідників-зоологів, яка буде 
присвячена 200-річчю від дня народження Карла Федоровича Кесслера. Конференція 
проходитиме протягом двох робочих днів 18–19 листопада 2015 року в Інституті зоології 
НАН України. 

До участі у конференції запрошуються молоді вчені з доповідями, що висвітлюють 
результати оригінальних досліджень у галузі фауни, систематики, екології, морфології 
тварин, палеонтології, зоогеографії та охорони тваринного світу. 

Форма участі — очна. Тези лише очних учасників будуть опубліковані. 

Доповіді — усні, до 10 хвилин. Для ілюстрації доповіді буде надана можливість 
скористатися мультимедійним проектором. 

Мова конференції — українська, російська, англійська. 

Оргвнесок — у мінімальному розмірі. 

Для участі у конференції просимо надіслати заповнену заявку (форма додається) на e-mail 
conference.rmd@gmail.com до 5 жовтня 2015 року. Реєстрація учасників шляхом подання 
заявки є обов’язковою. Заповнений файл заявки має бути названий за прізвищем учасника 
(наприклад, Petrov.doc або Ivanov.doc). 

Тези доповідей учасників конференції будуть опубліковані у 9-му випуску Зоологічного 
кур’єра в електронному форматі (з подальшим розміщенням його на веб-сайті Інституту 
зоології). Об’єм тез не має перевищувати 400 слів. При складанні тез рекомендується, 
уникаючи загальних фраз, якомога повніше розкрити суть роботи та викласти найголовніші її 
результати. Останній термін подання тез — 19 жовтня 2015 року. Тези редагуватися не 
будуть. Тези заочних учасників прийматися не будуть. Зразок оформлення тез додається. 
Зверніть увагу на обов'язковий переклад назви тез, прізвища та ініціалів автора(ів). 

Файл з тезами кожної доповіді надсилають окремо; файлу надають назву за прізвищем 
автора або авторів із частиною „_tezy” (наприклад, Petrov_tezy.doc). 

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів для включення в програму 
конференції і може відхиляти заявлену доповідь без пояснення. 

Деталі щодо проведення конференції будуть надіслані другим інформаційним листом (разом 
з програмою конференції) усім учасникам після 1 листопада. 

Оргкомітет конференції 
(Рада молодих дослідників ІЗАН) 



 

 
 

Заявка на участь  
у Конференції молодих дослідників-зоологів – 2015 

 

П. І. Б.  

Посада  

Аспірант? аспірантура очна/заочна; рік навчання (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) 

Установа установа, відділ 

Наукова ступінь  

Контактний телефон  

E-mail  

Тема доповіді  

Лист-запрошення 
та адреса 

чи потрібний лист-запрошення, паперовий, електронний, на яку 
адресу вислати, номер факсу?  

 
 

 
зразок оформлення тези 

 
останній термін подання — 19 жовтня 2015 р. 

 

Постциклічний паразитизм нематод роду Oswaldocruzia Travassos, 1917 у 
трьох видів змій на території України 
 
Postcycle parasitism of nematodes of the genus Oswaldocruzia Travassos, 1917 
parasitizing three species of snakes from the territory of Ukraine 

Р. С. Світін / R. S. Svitin 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, ННЦ «Інститут біології». 

 
текст — максимум 400 слів. 

 

 


