НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ДУ «ІНСТИТУТ МОРСЬКОЇ БІОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.І. МЕЧНИКОВА
Міжнародна наукова конференція,
присвячена 95-ти річному ювілею академіка НАН України Ювеналія Петровича Зайцева
«ДОСЯГНЕННЯ У ВИВЧЕННІ КРАЙОВОГО ЕФЕКТУ ВОДНИХ ЕКОСИСТЕМ ТА ЇХ ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ»
13-14 червня 2019 р., Україна, Одеса, база відпочинку «Чорноморка»

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі міжнародної наукової конференції, що присвячена 95-ти
річному ювілею академіка НАН України Ювеналія Петровича Зайцева «Досягнення у вивченні
крайового ефекту водних екосистем та їх практичне значення», яка відбудеться 13-14 червня 2019 року
у місті Одеса на оздоровчо-спортивній базі відпочинку Одеського національного університету імені І.І.
Мечникова.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Голова: директор ДУ «Інститут морської біології НАН України», чл.-кор. НАН України, д.б.н.,
професор Борис Георгійович Александров.
Співголова: проректор з наукової роботи Одеського національного університету імені
І.І. Мечникова, чл.-кор. НАН України, д.б.н., професор Володимир Олексійович Іваниця.
Секретар оргкомітету: вчений секретар ДУ «Інститут морської біології НАН України» Марина
Миколаївна Марчевська.
Члени наукового комітету: академік НАН України, д.б.н., проф. Ю.П. Зайцев; д.б.н. Г.Г. Мінічева;
к.б.н. В.В. Заморов; д.б.н., проф. Л.В. Воробйова; д.б.н. А.К. Виноградов; к.б.н., доц. Дятлов С.Є.; к.б.н.
Ю.В. Квач; к.б.н. М.О. Сон.
Члени організаційного комітету: к.б.н. А.О. Снігірьова, к.б.н. О.С. Бондаренко, к.б.н.
О.П. Гаркуша, к.б.н. А.Б. Зотов, к.б.н. Є.В. Соколов, Р.В. Мігас, К.С. Калашнік, О.Є. Узун.
НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ (СЕКЦІЇ)
1.
2.
3.
4.
5.

Класифікація крайових біотопів водних екосистем, просторовий розподіл, ступінь поширення.
Крайові екосистеми прісних і морських вод.
Прояв крайового ефекту в функціональній активності рослин і тварин.
Використання крайового ефекту в моніторингу водно-болотних угідь.
Крайовий ефект в техноекосистемах і можливі перспективи його практичного використання.

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ
Просимо надіслати заповнену реєстраційну форму в окремому файлі (назва файлу наводиться
латинськими літерами за прізвищем першого автора, наприклад, Zaitsev.doc) на електронну адресу
конференції (zaitsevyu95@gmail.com).
Кінцевий термін реєстрації – 20 березня 2019 р.
Прізвище, ім'я, по-батькові
Організація
Посада, науковий ступінь та звання
E-mail
Контактний телефон
Назва доповіді
Номер секції
Форма участі: усна доповідь, постер
Чи плануєте проживати на оздоровчеспортивній базі відпочинку ОНУ?
(див. веб-сайт нижче)
Усім зареєстрованим учасникам конференції відправляється підтвердження на їхню електронну адресу
протягом 5 робочих днів. У разі відсутності підтвердження, будь ласка, зв’яжіться з оргкомітетом.
Тези доповідей будуть опубліковані в електронному виді на сайті ДУ «Інститут морської біології НАН
України» www.imb.odessa.ua. За рішенням редакційної ради «Вісника Одеського університету імені
І.І. Мечникова. Серія Біологія» авторам тез, які найбільше підходять до тематики журналу, буде
запропоновано опублікувати матеріали у вигляді статті в означеному журналі, що входить до переліку ВАК,
до кінця поточного року.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
Кінцевий строк прийому тез до друку – 30 квітня 2019 року.
Текст тез об’ємом 250-500 слів має бути підготовленим англійською мовою у програмі Microsoft Word (тип
файлу
“*doc”).
Пересилається
окремим
файлом
на
електронну
адресу
конференції
(zaitsevyu95@gmail.com), назва файлу має відповідати прізвищу першого автора латиницею (наприклад:
zaitsev.doc). Формат сторінки – А4, всі поля – 2 см, шрифт – Times New Roman, кегль 12 пт, інтервал
одинарний, відступ абзацу – 1 см, вирівнювання абзацу – по ширині сторінки. Тези не мають містити
таблиць, рисунків та графіків. Цитування літератури наводиться у круглих дужках, список цитованої
літератури не додається.
ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:
ZAITSEV Yu.P.
Institute of Marine Biology NAS Ukraine
37 Pushkinska St., 65011 Odessa, Ukraine; e-mail: zaitsev@gmail.com
MEIOFAUNA OF SANDY SUPRALITTORAL OF THE GULF OF ODESSA
Text…

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
Обсяг організаційного внеску для очних учасників буде складати орієнтовно 150-200 грн. Вартість
проживання на базі відпочинку від 450 грн. за добу з 1 людини з триразовим харчуванням. Більш детальну
інформацію буде надано у другому інформаційному листі.
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Електронна адреса: zaitsevyu95@gmail.com
Поштова адреса: вул. Пушкінська, 37, м. Одеса, 65011 Україна
ДУ «Інститут морської біології НАН України»
www.imb.odessa.ua
Контактна особа: Марчевська Марина Миколаївна +380939598957
Снігірьова Анастасія Олександрівна +380500854934
Сайт бази відпочинку: http://onu.edu.ua/uk/infostudents/chornomorka

Оргкомітет конференції залишає за собою право
редагувати або відхиляти матеріали, які не відповідають вказаним вимогам або темі конференції.

