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Вельмишановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у Науковій конференції, присвяченій 90-річчю
заснування Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України «Зоологія в
сучасному світі: виклики XXI століття», яка проходитиме 6–8 жовтня 2020 року.
Будемо раді вітати вчених наукових, науково-освітніх та природоохоронних установ із
доповідями, що висвітлюють результати оригінальних досліджень у галузі зоології,
фауни, систематики, екології, еволюції, морфології та поведінки тварин, а також
палеонтології, зоогеографії та охорони тваринного світу.
Місце проведення – Інституті зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, м. Київ.
Форма участі – очна. Доповіді: пленарні (20 хв.), секційні (10 хв.) та стендові.
Мови конференції – українська, англійська.
Розмір організаційного внеску – буде уточнено в Інформаційному листі № 2.
Заявку для участі у Конференції (форма додається) просимо надсилати на
електронну адресу: conference.izan90@gmail.com до 15 травня 2020 року. Реєстрація учасників шляхом подання заявки є обов’язковою. Файл заявки має бути названий
за прізвищем учасника (наприклад: Petrenko.doc).
Тези доповідей учасників Конференції будуть опубліковані в електронному форматі у
збірці тез конференції (яка матиме ISBN та буде розміщена на веб-сайті Інституту
зоології). Об’єм тез має не перевищувати 2000 знаків (з пробілами). Розміщення в
тезах ілюстрацій і таблиць не допускається. Файл тез має бути названий за
прізвищем першого автора із частиною „_tezy” (наприклад, Petrenko_tezy.doc). Тези
заочних учасників не будуть опубліковані. Оргкомітет залишає за собою право на
відбір матеріалів для включення в програму Конференції.
Термін подання тез доповідей — 15 травня 2020 року.
Додаткова інформація щодо проведення Конференції, розміру та порядку перерахування організаційного внеску буде надіслана усім зареєстрованим учасникам в
Інформаційному листі № 2.
Ключові дати:

Реєстрація учасників – до 15 травня 2020 р.
Подача матеріалів доповідей (тез) – до 15 травня 2020 р.
Повідомлення про прийняття матеріалів – 1 червня 2020 р.
Розсилка програми Конференції – до 15 вересня 2020 р.
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Прізвище, ім’я,
по батькові учасника
Науковий ступінь/
звання
Аспірант/ студент
Установа, відділ
Посада
Контактна адреса
Контактний телефон
E-mail
Тема доповіді
Формат доповіді

Усна / стендова

Лист-запрошення
та адреса

чи потрібний лист-запрошення, паперовий, електронний, на яку
адресу надсилати?

Заявку разом із тезами просимо надсилати до 15 травня 2020 р. на електронну адресу
conference.izan90@gmail.com
У випадку подачі доповідей у співавторстві, окрема заявка заповнюється на кожного автора, який
буде приймати особисту участь у роботі Конференції.

З повагою –
Організаційний комітет
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