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Шановні колеги!  

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі VI Науково-практичної конференції 

молодих вчених «Сучасна гідроекологія: місце наукових досліджень у вирішенні 

актуальних проблем», яка приурочена до  

125 річчя з дня народження видатного альголога, ботаніка та гідробіолога 

академіка АН УРСР Топачевського Олександра Вікторовича. 

 

Організатори конференції: адміністрація та Рада молодих вчених Інституту 

гідробіології, Гідроекологічне товариство України. 

До участі в конференції запрошуються аспіранти та молоді вчені віком до 40 

років.  

Форма участі у конференції: очна і заочна. Зважаючи на епідеміологічну 

ситуацію формат проведення конференції може бути змінений.  

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ ВІДПОВІДАЄ ТАКИМ НАПРЯМАМ:  

● гідробіологія;  
● іхтіологія;  
● радіоекологія; 
● паразитологія;  
● біологічне різноманіття;  
● стійкість та функціонування водних екосистем;  
● екологічна гідрологія;  
● гідрохімія;  
● біотехнологія;  
● охорона навколишнього природного середовища; 
● екологія/екологічна безпека водних об'єктів. 
 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%96%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 
Організаційний комітет: 

Співголови:  

Юришинець Володимир Іванович – заступник директора з наукової роботи, д.б.н.;  

Коваленко Юлія Олександрівна – голова Ради молодих вчених, д. філос.  
 

Члени оргкомітету:  

к.б.н. Абрам’юк Ігор Ігорович, к.геогр.н. Батог Світлана Володимирівна, 

к.б.н. Білоус Олена Петрівна, к.геогр.н. Іванова Наталія Олександрівна, 

д. філос. Коваленко Юлія Олександрівна, к.б.н. Незбрицька Інна Миколаївна, 

к.б.н. Майстрова Надія Володимирівна, к.б.н. Пришляк Сергій Петрович, 

аспірантка Леонтьєва Тетяна Олександрівна, аспірантка Янюк Марія Андріївна. 

 

Секретарі:  

к.б.н. Абрам’юк Ігор Ігорович – моб., 050-374-89-85 (кім. 802, вн. тел. 1-48), 

к.геогр.н. Іванова Наталія Олександрівна – моб., 098-626-16-98. 
 

Основні дати конференції 

28 лютого 2022 р. – кінцевий термін подачі тез доповідей, заявки на участь у 

конференції та сплати організаційного внеску;  

14 – 15 березня 2022 р. – конференція. 

Заявки на участь 

Заявку учасника конференції (у гугл-формі, за електронним посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1VDuKMBd5Rbsp48oG7LHavWUwsGjp2ZDS

I-52hCdDGt0/edit), текст та електронний варіант тез доповідей, а також копію 

квитанції організаційного внеску (чи внесок) надіслати на електронну пошту 

hydrobio.conf@gmail.com 

Контактний телефон голови Ради молодих вчених Інституту гідробіології 

Коваленко Юлії Олександрівни – моб. 063-799-58-02, вн. тел. 1-48 (кім. 802), 

факс (044) 418-22-32.  

Трансфер, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників 

конференції.  

Організаційний внесок 

Участь у конференції платна. Для відшкодування витрат, пов'язаних із 

організацією і проведенням конференції, підготовкою та публікацією матеріалів 

конференції, необхідно сплатити організаційний внесок – 200 грн. (секретарю 

конференції, кім. 802) або переказати платіж та надати до 2.03.2022 року копію 

поштової/банківської квитанції про сплату організаційного внеску (зразок назви 

файлу – Bilenko_oplata.jpg).  

Комісія за переказ коштів має бути за рахунок особи, що здійснює 

оплату. 

Реквізити для оплати:  

Одержувач: Абрам’юк Ігор Ігорович. 

Номер карти Приват Банку 4149 4991 2765 5775.  

У призначенні платежу необхідно вказати: «Орг. внесок за участь у 

конференції», а також обов'язково прізвище автора і «Без ПДВ».  

У випадку несплаченого вчасно організаційного внеску тези опубліковані не 

будуть. 

На одну наукову роботу (сплачений орг.внесок) надаватиметься один 

примірник збірника на адресу першого автора.  

https://docs.google.com/forms/d/1VDuKMBd5Rbsp48oG7LHavWUwsGjp2ZDSI-52hCdDGt0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1VDuKMBd5Rbsp48oG7LHavWUwsGjp2ZDSI-52hCdDGt0/edit
mailto:hydrobio.conf@gmail.com


За зміст матеріалів відповідальність несе автор.  

На друкованому варіанті тез доповіді має бути підпис автора та віза 

наукового керівника (для аспірантів та студентів). Матеріали, які не 

відповідають вимогам конференції за тематикою, змістом та за оформленням, до 

розгляду не будуть прийняті. Вік кожного співавтора не повинен перевищувати 40 

років.  
 

Вимоги до матеріалів 

До друку приймаються матеріали, які раніше не були опубліковані. Заявка 

подається через електронну форму (див. вище). В імені файла тез вказується 

прізвище автора (Bilenko_tez.doc).  

▪ Обсяг тез – 1–2 стор.  

▪ Шрифт Times New Romans, розмір шрифту:  

–для прізвища та ініціалів – 12, напівжирний курсив,  

–для назви організації, країни, міста, електронної адреси – 12, курсив,  

–для назви – 12, напівжирний, великі літери,  

–для тексту – 12.  

▪ Поля – ліве 3 см, праве, верхнє і нижнє – 2 см.  

▪ Абзацний відступ – 1,25, міжрядковий інтервал – 1.  

▪ Вирівнювання тексту – по ширині.  

Роботи мають бути оформлені без рисунків та бажано мінімальне 

використання літературних посилань. Посилання на необхідні літературні 

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

▪ Роботи повинні бути ретельно вивірені. 

Сканована версія тез (із підписом наукового керівника чи керівника 

підрозділу) має бути надіслана окремим файлом, разом із ворд-файлом. 

 

Приклад оформлення:  

О.А. Біленко  
 

Інститут гідробіології НАН України, Київ, Україна  

e-mail: bilenko@ukr.net  

НАЗВА ТЕЗ 
 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст.  
 
 

 

У другому інформаційному листі будуть надіслані програма конференції та 

офіційне запрошення на конференцію. 

mailto:bilenko@ukr.net

