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Перший інформаційний лист 
 

Вельмишановний колего! 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у Конференції молодих дослідників-зоологів, що проходитиме 
протягом двох повних робочих днів, 8-9 квітня 2009 року, в Інституті зоології НАН України.  
До участі у конференції запрошуються молоді вчені (віком до 35 років) з доповідями, що 
висвітлюють результати оригінальних досліджень у галузі фауни, систематики, екології, 
морфології тварин, палеонтології, зоогеографії та охорони тваринного світу.  
Доповіді — усні та стендові. Усні — до 10 хвилин. Для ілюстрації доповіді буде надана 
можливість скористатися мультимедійним проектором. Розмір стенда — не більше А0. 
Мова конференції — українська, російська. 
Оргвнесок — у мінімальному розмірі.  
Заплановано публікацію електронного збірника тез доповідей учасників конференції (з 
подальшим розміщенням його на веб-сайті Інституту зоології). Об’єм тези не має 
перевищувати 400 слів. При складанні тез рекомендується, уникаючи загальних фраз, 
якомога повніше розкрити суть роботи та викласти найголовніші її результати. Останній 
термін подачі тез — 15 березня вересня 2009 року. Тези редагуватися не будуть. Тези з 
помилками будуть повертатися авторам на доопрацювання. Тези заочних учасників 
прийматися не будуть. 
Для всіх бажаючих наприкінці березня 2009 року в актовому залі Інституту зоології буде 
проведено майстер-клас з підготовки мультимедійних та стендових презентацій (дату буде 
визначено пізніше). 
Для участі у конференції просимо надіслати заповнену заявку (форма додається) за e-
mail’ом conference.rmd@gmail.com до 25 лютого 2009 року. Реєстрація учасників шляхом 
подання заявки є обов’язковою.   
Зворотній зв’язок — за тел. 8-067-810-5631 (Олена Годлевська) або 8-067-865-6638 (Наталя 
Атамась), 8-067-134-5298 (Леонід Федоренко) або e-mail’ом conference.rmd@gmail.com. 
Адреса для паперової пошти: 01601, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 15, Інститут зоології, 
Рада молодих дослідників. 

 
 

Оргкомітет конференції 



Заявка на участь  
у Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 

 
П. І. Б.  

Посада  

Аспірант/студент аспірантура очна/заочна; рік навчання (1-й, 2-й, 3-й, 4-й); студент 
(5-й курс, магістратура) 

Установа установа, відділ 

Наукова ступінь  

Контактний телефон  

E-mail  

Тема доповіді  

Формат доповіді усна / стендова 

Лист-запрошення 
та адреса 

чи потрібний лист-запрошення, паперовий, електронний, на яку 
адресу вислати, номер факсу?  

Бронювання місця 
проживання  

бронювання номеру у готелі ? 1 ніч (8/9 квітня), 2 ночі (8/9 та 9/10 
квітня), 3 ночі (7/8/9 квітня)  

 
Теза доповіді останній термін подання — 15 березня 2009 р.

приклад

Досвід просторового моделювання структури  
та динаміки ареалу лелеки чорного Ciconia nigra в Україні 
Калюжна М. О. 

м. Київ, Інститут зоології НАН України 
 
текст — максимум 400 слів. 
 
 
 
 

 


