Організаційний внесок
Організаційний внесок за участь у конференції з
отриманням
електронних
версій
програми
конференції та збірника тез доповідей становить
50 грн., а з отриманням друкованих версій - 200 грн.
(просимо враховувати 1% комісії банку, який не
входить до суми організаційного внеску).
Учасники
конференції
мають
сплатити
організаційний внесок до 15 квітня 2018 р. Сплата
буде прийматись на картку Приват Банка.
Реквізити картки: 5168 7555 2858 4382,
одержувач – Лічна Анастасія Іванівна. Звертаємо
вашу увагу на те, що комісія сплачується за
рахунок платника. Також необхідно відсканувати
квитанцію про сплату організаційного внеску, або
зробити фото з екрана (у разі використання сервісу
Privat24) та відіслати на електронну поштову адресу
Оргкомітету.
ПУБЛІКАЦІЇ
Тези доповідей, заявки та квитанції про сплату
організаційного внеску приймаються до 15.04.2018 р. в
електронному вигляді.
Надсилати на e-mail: vbr.odeku@gmail.com
Тези доповідей будуть опубліковані збірнику матеріалів
всеукраїнської наукової конференції молодих вчених
«ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА».
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Вимоги до оформлення
Тези доповідей приймаються на українській мові.
Обсяг - 1-2 сторінки формату А4 повного заповнення.
Текстові редактори Word, RTF.
Шрифт Times New Roman, 14 pt.
Міжрядковий інтервал одинарний.

> П.І.Б. наукового керівника та його вчене звання
вказувати курсивом.
> Поля сторінки: з усіх сторін - 2,0 см.
> Графіки і рисунки тільки чорно-білі, в межах
текстового поля, розмір шрифту - не менше 10 pt.
> Абзацний відступ 1 см.
> Обов’язково заповнити ЗАЯВКУ та оформити її
згідно зі зразком, що додається. Надіслати на електронну
адресу разом з тезами доповіді.
> Файл називається прізвищем автора, у дужках прізвищем керівника,
наприклад: Коваленко (Шекк).doc
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Зразок оформлення публікацій
Коваленко О.О., ст., Шекк П.В., д.с.-г.н., проф.
Одеський державний екологічний університет
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ БІОПРОДУКТИВНОСТІ
ЛИМАНІВ ПІВНІЧНО-ЗАХІДНОГО
ПРИЧОРНОМОР`Я
Текст тез
БЛАНК ЗАЯВКИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА
АКВАКУЛЬТУРА».
17 - 19ТРАВНЯ 2018 р.
Прізвище, ім’я, по батькові студента:
Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника: Вчений
ступінь, звання наукового керівника:
Кафедра, на якій працює науковий керівник: Навчальний
заклад/організація:
Посада:
Поштова адреса організації:
Бажана форма участі (потрібне відмітити +/-):
особиста участь з доповіддю
заочна участь без доповіді
Назва доповіді:
Телефон:
E-mail:

Міністерство освіти і науки України
Одеський державний екологічний університет
Кафедра водних біоресурсів та аквакультури

ЗАПРОШЕННЯ
на всеукраїнську наукову конференцію
молодих вчених
«ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА
АКВАКУЛЬТУРА»
17-19 травня 2018 р.
м. Одеса, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь

у всеукраїнській науковій конференції
молодих вчених
«ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА
АКВАКУЛЬТУРА»
яка відбудеться 17-19 травня 2018р. за
адресою:
Одеський державний екологічний університет,
м. Одеса,65016, вул. Львівська 15,
кафедра Водних біоресурсів та аквакультури
****************************************

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Шекк Павло Володимирович
(067) 728 85 50

Пентилюк Роман Сергійович
(050) 23 78 221
Бургаз Марина Іванівна
(067) 990 49 26
Телефон кафедри: (048) 785 27 17
E-mail: vbr.odeku@gmail.com
Сторінка в соцмережі Facebook:
https://www.facebook.com/groups/1684333538551072/
Проїзд:
• маршрутним автобусом №215 до зупинки «ОДЕКУ»; •
трамваєм №18 або маршрутним автобусом №223 до
зупинки «13-а станція Великого Фонтана»;
• трамваями №26, 31 та маршрутними автобусами
№124, №127, №150, №191, №221, до зупинки «7-а
станція Люстдорфської (Чорноморської) дороги».
Транспортні витрати, проживання та харчування
здійснюються за рахунок учасників конференції. Для
розміщення учасникам конференції пропонується
профілакторій,
розташований
на
території
університету (розміщення учасників конференції в
профілакторії за власні кошти).













методи іхтіологічних досліджень;
фауністика та іхтіоценологія;
еволюція, філогенія і генетика риб;
аквакультура;
біологія, екологія, етологія риб;
біохімія, фізіологія риб;
рибництво;
іхтіопатологія;
промислова іхтіологія
довкілля та екологічні проблеми;
гідробіологія та іхтіологія.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Шекк Павло Володимирович- д.с.-г.н.,
професор, завідуючий кафедрою Водних
біоресурсів та аквакультури ОДЕКУ.
Пентилюк Роман Сергійович- к.с.-г.н.,
доцент кафедри Водних біоресурсів та
аквакультури ОДЕКУ.
Бургаз Марина Іванівна – ст. викладач
кафедри Водних біоресурсів та аквакультури
ОДЕКУ.
Матвієнко Тетяна Іванівна – ст. викладач
кафедри Водних біоресурсів та аквакультури
ОДЕКУ.
Тучковенко
Оксана
Аркадіївна
–
ст. викладач кафедри Водних біоресурсів та
аквакультури ОДЕКУ.
Соборова Ольга Михайлівна – асистент
кафедри Водних біоресурсів та аквакультури
ОДЕКУ.

