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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь в роботі Других  Харківських зоологічних 

читань, з зоології безхребетних присвячених пам'яті професора Є. І. Лукіна.  

Яка відбудеться у Харкові, 11 – 15 жовтня 2021. 

 

Організатори конференції: Кафедра зоології та екології тварин, Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна; Кафедра прикладної 

біології, водних біоресурсів та мисливського господарства імені. О.С. 

Тертишного, Харківської державної зооветеринарної академії. 

 

Для участі в конференції запрошуються всі бажаючі які проводять 

дослідження в різних областях зоології та екології безхребетних тварин. 



 

Конференція буде проведена онлайн.  

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

Робота конференції планується за такими основними напрямками: 

 

• Аквакультура безхребетних  

• Арахнологія та Ентомологія 

• Гідробіологія 

• Гірудологія  

• Еволюційна біологія 

• Карцинологія 

• Малакологія 

• Паразитологія 

• Протистологія 

  

До початку роботи конференції буде видано збірник тез доповідей учасників. 

 

Вимоги для участі у конференції 

 

Необхідно не пізніше 19  вересня  2021 року: 

 

зареєструватись на сторінці 

https://forms.gle/6T5vmThgkK8D3qPH6 

 

подати тези доповідей та здійснити оплату. 

 

Правила оформлення тез 

  

Текст тез та доповідей розміром до сторінок,  повинен бути набраний у 

програмі Microsoft Word українською або англійською мовою. Назва файлу 

повинна відповідати прізвищу доповідача латиницею. Приклад назви файлу - 

sidorovsky_tezy. Файл повинен мати формат rtf. Розмір сторінки - А4, усі поля 

- 2 см, шрифт Times New Roman, розмір шрифту 12 пт, інтервал одинарний, 

спеціальні символи з гарнітури Symbol. 

 

Тези оформлюються наступним чином: 

  

• Назва тез доповіді (великими літерами, напівжирним шрифтом, в центрі). 

• Прізвище, ім'я, по батькові автора / авторів тез доповіді (жирними літерами 

у центрі). 

• Інформація про наукову організацію (організаціях), яку представляє автор / 

автори тез доповіді; вказати назву організації, кафедру або науковий 

підрозділ, повну адресу установи, е-mail автора / ів. Ця інформація подається 

без інтервальних відступів, вирівнюється по лівому краю. 

https://forms.gle/6T5vmThgkK8D3qPH6


• Вирівнювання тексту - по ширині сторінки, відступ першого рядка абзацу - 

1 см. Текст тез подається без переносів, таблиць, малюнків і графіків, без 

жирних літер, без виділень тексту. Латинські назви видів виділяються 

курсивом. 

• Список літератури наприкінці тез додається. 

• необхідні для розуміння тез посилання на літературні джерела наводяться в 

тексті тез у круглих дужках (Автор, рік публікації). 

• Тези, виконані українською повинні містити резюме англійською мовою 

(summary) обсягом не більше 10 рядків, яке розташовується після 

основного тексту. 

  

Зразок: 

ПЕРША ЗНАХІДКА АКВАРІУМНОЇ КРЕВЕТКИ  

NEOCARIDINA DAVIDI  (BOUVIER, 1904) В УКРАЇНІ 

Козир Ю.Д., Сідоровський С.А., Утєвський С.Ю. 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 

4, м. Харків, 61022; serge.sidorovsky@karazin.ua 

 

Текст тез українською… 

Kozyr, J., Sidorovskyi, S., Utevsky, S. FIRST RECORD OF THE AQUARIUM 

SHRIMP NEOCARIDINA DAVIDI (BOUVIER, 1904) IN UKRAINE….. 

 

Факт отримання тез буде підтверджено листом на Вашу електронну адресу та 

відразу надіслано інформацію про оплату та детальні умови участі у 

конференції. У разі відсутності підтвердження, просимо надіслати матеріали 

повторно впродовж тижня з моменту першого надсилання. Організаційний 

комітет залишає за собою право розподіляти доповіді за секціями, що будуть 

сформовані під час підготовки до конференції. 

 

Для участі у конференції необхідно оплатити організаційний внесок – 50 грн. 

 

Для отримання друкованого варіанту збірника тез необхідно оплатити 

організаційний внесок: 

для українських учасників – 150 грн.  

для іноземців – 30 євро. 

 

Оргвнесок учасника включає оплату за публікацію одних тез 

 

Квитанції вважаються отриманими, якщо оргкомітет надіслав підтвердження 

про їхнє отримання на Вашу електронну адресу. У разі відсутності 

підтвердження, просимо надіслати скан чи фото квитанції повторно. 

 

У зв’язку із запровадженням адаптивного карантину, який спричинений 

вірусом «COVID-19», дати та терміни конференції можуть бути змінені 



організаторами. Про зміни учасники конференції будуть повідомлені 

завчасно. 

 

 

Контактна інформація   

Електронна адреса  

lukin.conf.2021@gmail.com 

 

  

Мобильный телефон  Сідоровський Сергій 

Анатолійович 

+38(063)8324377 

 serge.sidorovsky@karazin.ua 

 

Міський телефон кафедри 

+38(057)7075172 

 

Утевський Андрій Юрійович, 

Утевський Сергій Юрійович 

 

Адреса оргкомітету Кафедра зоології та екології 

тварин Біологічний ф-т 

ХНУ імені  В.Н. Каразіна 

Майдан Свободи 4, 

м. Харків 

Україна 

61022 
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