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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної науково-практичної конференції
«Сучасні проблеми біології, екології та хімії», присвяченої 30-річчю біологічного
факультету, яка відбудеться 26-28 квітня 2017 року на базі біостанції Запорізького
національного університету (о. Хортиця).

-

НАУКОВУ РОБОТУ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ОРГАНІЗУВАТИ
ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМАМИ:
експериментальна ботаніка та фізіологія рослин;
генетика та селекція рослин;
ландшафтний дизайн та декоративне рослинництво;
зоологія та екологія тварин;
стійкість та розвиток екосистем;
екологія людини;
фізіологія людини та тварин;
біохімія;
мікробіологія, вірусологія;
імунологія;
лабораторна діагностика;
біотехнологія;
хімія
(органічна,
неорганічна,
біоорганічна,
аналітична,
фармацевтична,
високомолекулярні сполуки);
мисливствознавство;
іхтіологія;
сучасні проблеми паразитології;
промислова та урбоекологія;
стале природокористування та охорона навколишнього природного середовища;
біологічна та екологічна освіта.

Контактні дані представників оргкомітету:
Поштова адреса: біологічний факультет Запорізького національного університету, вул.
Жуковського, 66, м. Запоріжжя, 69000
декан біологічного факультету
д. фарм. н., професор Омельянчик Людмила Олександрівна
тел. (061) 228-75-78 (з 10.00 до 17.00)
заступник декана біологічного факультету з наукової роботи, к. б. н., доцент
Копійка Віра Вікторівна
тел. (050) 996-06-11 (з 10.00 до 20.00)
к. б. н., доцент Лебедєва Наталія Іванівна
тел. (050) 970-03-01 (з 16.00 до 20.00)
e-mail: lebnatalya@ukr.net

Робоча мова конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі в конференції: очна та заочна. Заочним учасникам матеріали конференції
будуть відправлені поштою в pdf форматі.
До початку конференції планується видання матеріалів конференції. Матеріали будуть
надруковані мовою оригіналу за умови попередньої оплати.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ:

- Об’єм тез – 1-2 стор. (від 3000 до 7000 друкованих знаків)
- Текстовий редактор Microsoft Word
- Шрифт Times New Romans
- Поля по 2 см з усіх сторін
- Розмір шрифту для основного тексту тез кегль 12
- Абзацний відступ 1.
- Міжрядковий інтервал 1,0.
- Символи із гарнітури Symbol
- Вирівнювання: по ширині
- Кегль шрифту для заголовку статті - напівжирний, усі великі.
- Кегль шрифту для прізвищ автора та місце його роботи - напівжирний.
- Якщо необхідно, літературні посилання наводяться у тексті за зразком [Шевченко Н. Н.,
1998].
Назва файлу пишеться латинню та складається з прізвища першого автора. Приклад –
Ivanov.doc. НЕ використовувати зміни регістрів, шрифтів, виділень.
Тези не повинні містити графіки, таблиці та рисунки.
За зміст матеріалів відповідальність несуть автори.
Матеріали, які не відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам, до розгляду не
приймаються. Студенти можуть публікуватися лише у співавторстві з науковим керівником.

Зразок оформлення матеріалів
УДК [591.69:597.8]:591.5(477.64)
БІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДСТАВНИКІВ РОДУ HEPATOZOON
(APICOMPLEXA, ADELEORINA) У РІЗНИХ ПОПУЛЯЦІЯХ ОЗЕРНОЇ ЖАБИ
(PELOPHYLAX RIDIBUNDUS) ЗАПОРІЗЬКОГО РЕГИОНУ
THE BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF REPRESENTATIVES OF THE GENUS
HEPATOZOON (APICOMPLEXA, ADELEORINA) IN THE MARSH FROG
(PELOPHYLAX RIDIBUNDUS) SEPARATE POPULATIONS OF ZAPORIZHZHYA
REGION
Задорожня В.Ю.
Zadorozhnya V.Yu.
zadorovic@rambler.ru
Рід Hepatozoon (Miller, 1908) родини Hepatozoidea (Wenyon, 1926) включає понад
300 видів гемогрегарін ........... [Trites, 2013] з яких понад 50 видів є виключно
внутрішньоклітинними геморапазитами. На сьогодні, описаний життєвий цикл Hepatozoon
clamatae (Stebbins, 1905), який паразитує в крові жаб (родини Ranidae) Північно-східній і
Північній Америці [Kim et al. 1998; Boulianne et al. 2007], а так само H. catesbianae [Kim,
1998]. Як остаточних хозяїв ці види використовують комарів роду Culex L., 1758, у
мальпігієвих судинах, в яких відбувається спорогонія та утворення ооцист.
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Запрошення, план і порядок проведення конференції буде повідомлено в інформаційному листі
№2 (буде надісланий у грудні 2016 р.). Витрати по відрядженню оплачуються учасниками
конференції.
Запрошуємо до Запоріжжя!
Будемо вдячні за поширення інформації серед зацікавлених колег!
З повагою оргкомітет

