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Шановні колеги!
Запрошуємо вас взяти участь у Конференції молодих дослідників-зоологів–2017,
присвяченій 170-річчю від дня народження відомого українського зоолога-ембріолога
Володимира Володимировича Заленського. Конференція проходитиме 18-20 жовтня 2017
року в Інституті зоології НАН України.
До участі у конференції запрошуються молоді вчені із 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.
Заявка — для участі у конференції просимо надіслати заповнену заявку (форма
додається) на e-mail conference.rmd@gmail.com до 18 вересня 2017 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 в 11-му випуску
Зоологічного кур’єра в електронному форматі (з подальшим розміщенням його на веб-сайті
Інституту зоології). Останній термін подання тез — 25 вересня 2017 року.
При складанні тез рекомендується, уникаючи загальних фраз, якомога повніше
розкрити суть роботи та викласти найголовніші її результати. Роботи повинні бути ретельно
вивірені і відредаговані. Об’єм тез не має перевищувати 2500 знаків (з пробілами).
Розміщення в тезах ілюстрацій і таблиць не передбачено. При підготовці тез просимо
ретельно вивіряти латинські назви видів, а також виділяти родову та видову назви курсивом.
За якість опублікованих матеріалів відповідає автор. Тези заочних учасників прийматися не
будуть. Зразок оформлення тез додається. Зверніть, будь ласка, увагу на зміну вимог
до підготовки тез!
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 жовтня.
Оргкомітет конференції
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