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ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Вельмишановні колеги!
Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів та фахівців-практиків взяти
участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання
розвитку біології та екології», яка відбудеться 3-7 жовтня 2016 року в м. Вінниця
на базі Донецького національного університету.
СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ











Анатомія та морфологія рослин;
Біофізика і молекулярна біологія;
Екологія;
Зоологія та паразитологія;
Методика викладання біології та екології;
Мікологія, мікробіологія, біотехнологія;
Систематика рослин та фітоценологія;
Фізіологія людини і тварин;
Фізіологія та біохімія рослин;
Цитологія, клітинна біологія та гістологія.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Назва тез доповідей та координати авторів наводяться українською (або
російською) та англійською мовами. Обов’язково подається коротка анотація (3-5
речень) англійською мовою. Основний текст доповідей – українською, англійською
або російською. Текст має бути набраний у програмі Microsoft Word (тип файлу
«.doc»).
Формат сторінки – А5, усі поля – 1 см, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт,
інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу – 1 см, вирівнювання абзацу –
за шириною. Загальний обсяг тез (із відомостями про авторів і анотацією) – до 3
повних сторінок.
Латинські назви таксонів виділяються курсивом. Таблиці та рисунки
розташовуються у тексті. Літературні посилання в тексті наводяться у круглих
дужках, де вказуються прізвища авторів і рік публікації (Коваленко, 2011).
Звертаємо Вашу увагу, що список літератури в тезах не подається.
Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Оргкомітет конференції
залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають вказаним вимогам або
тематиці конференції.

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ
ВПЛИВ ВІТАМІНІВ НА СИНТЕЗ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ РЕЧОВИН ДЕЯКИМИ
БАЗИДІОМІЦЕТАМИ
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VITAMIN EFFECT ON THE SYNTHESIS ОF POLYPHENOLIC SUBSTANCES BY
BASIDIOMYCETES
Kovalenko А.I., Bondarenko O.A.
Donetsk National University, Vinnytsia, Ukraine
e-mail: a.kovalenko@mail.net
Annotation. (3-5 речень)
Текст тез доповіді …

РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Для участі у конференції необхідно не пізніше як до 10 вересня 2016 року
надіслати в електронному вигляді заявку, матеріали доповідей та квитанцію про
сплату оргвнеску.
Матеріали необхідно подати окремими файлами, призначивши назву за
першим автором (Коваленко_тези.doc, Коваленко_заявка.doc), електронною
поштою на адресу: bio-eco-donnu2016@ukr.net, вказуючи тему «Конференція».
Після розгляду оргкомітетом матеріалів доповідей, 25 вересня 2016 року на
адресу учасників будуть надіслані:
 другий інформаційний лист з програмою та організаційними умовами
проведення конференції;
 офіційне запрошення для очної участі у роботі конференції.
ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Оргвнесок сплачується при очній участі у роботі конференції. При заочній
участі сплачується один внесок за публікацію збірника матеріалів, незалежно від
поданої кількості тез доповідей від колективу авторів.
Організаційний внесок (очна участь)

150 грн.

Внесок за публікацію тез (заочна участь)

75 грн.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ ОРГВНЕСКУ:
Платіжна картка ПриватБанку – 5168 7572 9266 3350
Отримувач – Велигодська Анастасія Костянтинівна
Оплата організаційного внеску проводиться банківським переказом на картку
Приватбанку (через касу або термінал самообслуговування) або переказом на
картку через систему Приват24.
До суми оргвнеску очних учасників включено вартість організаційних витрат,
збірки матеріалів конференції. Оплата проживання та харчування здійснюється
учасниками конференції самостійно. До суми оргвнеску заочних учасників
включена вартість організаційних витрат, однієї збірки матеріалів конференції та її
поштової пересилки (Укрпошта).
КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ
e-mail: bio-eco-donnu2016@ukr.net
тел: +38 097 631 68 99
+38 050 769 85 63

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Прізвище
Ім’я
По-батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Адреса поштова (для пересилки збірки)
Телефон
e-mail
Форма участі (очна, заочна)
Назва доповіді
Форма доповіді (секційна, стендова)

