МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІНСТИТУТ ПРИРОДОЗНАВСТВА
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
V МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Фальцфейнівські читання»
24-26 травня 2007 року
Запрошуємо Вас взяти участь у IV Міжнародній науковій конференції "Фальцфейнівські читання ", що відбудеться 24-26 травня 2007 року в Інституті природознавства Херсонського державного університету.
Планується робота за наступними напрямками:

• Екологія навколишнього середовища
• Геоекологія
• Соціоекологія
• Біорізноманіття  та екологічний 
   моніторинг
•Охорона природи і природо   користування

•Інтродукція рослин та тварин

• Екологічна освіта та  екологічна 	культура



У програмі конференції планується проведення пленарного засідання, робота секцій, сесія стендових доповідей, круглий стіл, презентація авторських монографій, посібників, аудіо відео матеріалів, усний випуск профільних природничо-наукових журналів України, виставка фітодизайну й екологічного плаката, історико-краєзнавча екскурсія, екологічна експедиція в заповідник Асканія-Нова.
До початку конференції буде надрукований збірник наукових праць, а після її завершення опублікована електронна версія матеріалів на сайті Херсонського державного університету, їїш включає програму, повні тексти доповідей, контактні координати авторів, підсумкові документи. Авторам пропонується готувати статті на ІВМ-сумісному комп'ютері, надати 1 зразок, подати дискету (3,5) зі статтею, набраної в текстовому редакторі Мicrosoft Word версій, 7.0 (6.0) чи 98 for Windows. Розмір сторінки А4, на сторінці повинно бути 40 рядків, у рядку до 65 знаків, шрифт Тіmes Roman Cyr, розмір шрифту 14 пт. Таблиці, малюнки, фотографії подаються на окремих сторінках з відповідними підписами і поясненнями. Мова видання - українська, російська, англійська. При оформленні статті варто дотримуватися наступної послідовності: індекс УДК (у лівому верхньому куті сторінки), ініціали і прізвище авторів (у правому куті сторінки), назва статті (прописними буквами), ключові слова, текст статті (вступ, матеріали і методи, результати, обговорення, висновки), список літератури, розгорнута анотація (англійською мовою). Вартість однієї сторінки - 12 грн. Оргвнесок 50 гри. До статті додаються відомості про автора: прізвище, ім'я, по батькові (повністю), вчене звання і ступінь, місце роботи чи навчання (без скорочень), домашня адреса і контактні телефони, е-mail. Термін подачі матеріалів до 25 березня 2007 року.
Пропонується розміщення в готельному комплексі студмістечка (номери на 1 -2-3 місця 8 -25грн. на добу).

73002 Херсон, вулиця 40років Жовтня, 27
Херсонський державний університет
Інститут природознавства.
Е-mail: zavernyaeva@ksu.kherson.ua
Тел./ fах: 0552 32-67-54;
Адреса для переказів: 73002 м.Херсон
Вул Перекопська 153 кв. 1
Заверняєвій Антоніні Юріївні з поміткою "внесок від (ПІБ учасника)"
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