
ЗАЯВКА 

учасника ІІ Всеукраїнської
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Для участі у роботі конференціı̈ 
просимо до 15 травня 2019 року
надіслати: 

✓ заявку учасника конференції, 
✓ текст тез, 
✓ відскановану квитанцію про 

сплату вартості збірника
з  поміткою  "Водні і наземні екосистеми 

та збереження їх біорізноманіття - 2019"

на електронну пошту: voda-2019@ukr.net
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СвітельськийМикола Михайлович         
             тел: 097 24 33 753

       Доцент кафедри біоресурсів 
аквакультури та природничих наук, к.с.-г.н.

 Іщук Оксана Василівна
тел: 098 32 54 294

е-mail: voda-2019@ukr.net 

Оплата за друк тез доповідей у 
збірнику надсилається поштовим 

переказом за адресою: 

10008, Україна, м. Житомир, вул. Старий
Бульвар, 7, Житомирський  національний 

агроекологічний університет 
Факультет екології і права

Технік кафедри біоресурсів, 
аквакультури та природничих наук 

Кравчук Таїса Валеріївна
тел: 098 92 15 162

е-mail: voda-2019@ukr.net 

Матеріали будуть надруковані 
в електронному збірнику безкоштовно.

Друкований збірник видається 
за бажанням (вартість 100 грн.)
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі 

ІІ Всеукраїнської науково-практичної
конференції «Водні і наземні екосистеми 
та збереження їх біорізноманіття - 2019»,

яка відбудеться 22–24 травня 2019 року
на базі факультету екології і права.

 НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

–

генетика та селекція рослин;

– ландшафтнии дизаин та декоративне 
рослинництво;

– зоологія та екологія тварин;
– гідробіологія;
– мікробіологія та вірусологія;
–

– екологічні проблеми водокористування
та водозабезпечення;

–

–

–

– сучасні проблеми паразитологіı̈;
– природокористування та охорона 

навколишнього середовища;
– біологічна та екологічна освіта;
– збереження та відтворення водних і 

наземних екосистем;
–

Форма участі в конференції: заочна.
Робочі мови конференції: украı̈нська, росіиська, 

англіиська. 

Передбачено публікацію тез доповідеи у 
електронному або друкованому збірнику 

конференції. Матеріали будуть надруковані з 
оригіналів – макетів авторів.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ:

До друку приймаються матеріали теоретичного або 
експериментального характеру, які раніше не були 

опубліковані. 
✓ Обсяг тез – 2–3 стор. 
✓ Текстовий редактор Microsoft Word, формат А-4. 
✓ Шрифт Times New Romans, розмір кеглю 14. 
✓ Поля по 2 см з усіх сторін. 
✓ Абзацний відступ 1,25, міжрядковий інтервал 1. 
✓ Символи із гарнітури Symbol. 
✓ Вирівнювання тексту по ширині. 
✓ Кегль шрифту для заголовку статті – напівжирний, 

усі літери великі. 
✓ Кегль шрифту для прізвища автора та місця його 

роботи/навчання – напівжирний, курсив. 
✓ Бібліографія оформлюється відповідно до вимог 

(Бюлетень ВАК України №5 за 2009 р.). 
✓ Посилання на літературні джерела подаються у 

квадратних дужках з вказівкою номера джерела. 
✓ Всі скорочення (за винятком загальноприйнятих 

одиниць виміру) можуть бути використані лише 
після згадування повного терміну. 

За зміст матеріалів несе відповідальність автор. 
Матеріали, які не відповідають вимогам, до розгляду не 

приймаються. 
Матеріали будуть надруковані 

в електронному збірнику безкоштовно.
Друкований збірник видається за бажанням: вартість 100 

грн.  (ступінь заповнення останньоı ̈сторінки не менше 75 %).  

Збірник матеріалів конференціı̈ надсилається відділенням 
“Новоı̈ пошти” за кошти автора. 

Зразок оформлення матеріалів 

УДК… 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗООПЛАНКТОНУ 
ВОДОСХОВИЩ НА МАЛИХ РІЧКАХ РІЗНИХ 

ГІДРОХІМІЧНИХ РАЙОНІВ БАСЕЙНУ ДНІПРА
О.В. Петренко 1, Т.П. Михайлова 2 

1 Житомирськии  національний агроекологічний університет,
 вул. Старий Бульвар, 7, Житомир, 10008, Украı̈на 
2 Інститут зоологіı̈ імені І. І. Шмальгаузена НАН Украı̈ни, 
вул. Б. Хмельницького, 15, 01601, МСП, Киı̈в-30, 01601, Украı̈на 

Текст……….. 

Література 

• Скидан Олег Васильович – ректор Житомирського
національного агроекологічного університету, д.е.н., 
професор (голова оргкомітету);
• Афанасьєв Сергій Олександрович – директор
Інституту гідробіології НАНУ, д.б.н., проф., (співголова);
• Романчук Людмила Донатівна – проректор з наукової
роботи та інноваційного розвитку, д. с.-г. н., професор 
(співголова оргкомітету);
• Юришинець Володимир Іванович – заступник
директора Інституту гідробіології НАНУ з наукової 
роботи, д.б.н. (співголова оргкомітету);
• Данкевич Євген Михайлович – д.е.н., професор, декан
факультету екології і права (заступник голови 
оргкомітету); 
• Зибалов Сергій Володимирович – заступник
начальника державної екологічної інспекції у 
Житомирській області (співголова оргкомітету); 
• Соломатіна Валентина Дмитрівна – д.б.н., професор
кафедри біоресурсів, аквакультури та природничих наук 
ЖНАЕУ;
• Клименко М. О. - д.с.-г.н., професор, заслужений діяч 

науки  і техніки України, академік Української 
екологічної академії наук (УЕАН);

• Прищепа А. М. – професор, директор Навчально-
наукового інституту агроекології та землеустрою;
• Запольський Анатолій Кирилович - доктор технічних
наук, професор кафедри біохімії та екології харчових 
виробництв, директор Інституту екологічних проблем у 
харчовій промисловості Національного університету 
харчових технологій;
• Світельський Микола Михайлович – к.с.-г.н.,
заваідувач кафедри біоресурсів, аквакультури та 
природничих наук ЖНАЕУ;
• Матковська Світлана Іванівна - заступник декана
факультету екології і права з наукової роботи, ЖНАЕУ, 
к.с.-г.н., доцент;
• Фещенко Володимир Петрович – доцент кафедри
загальної екології;
• Федючка Микола Ілліч - доцент кафедри біоресурсів,
аквакультури та природничих наук ЖНАЕУ, к.с.-г.н.
• Пінкіна Тетяна Василівна - доцент кафедри
біоресурсів, аквакультури та природничих наук ЖНАЕУ, 
к.б.н.
• Іщук Оксана Василівна – заступник декана факультету
екології і права з навчальної роботи ЖНАЕУ, к.с.-г.н., 
доцент (секретар конференцїї)

глобальні і регіональні проблеми екологічної
безпеки та сталого розвитку водних і наземних
 екосистем.

правовий режим охорони та використання
водних ресурсів України та ЄС;

водні біоресурси та аквакультура: проблеми та
перспективи розвитку галузі;
сучасні проблеми наук про Землю;

стіикість та розвиток екосистем;




