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Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції 

«Проблеми сучасної ентомології» 

 

Дати проведення: 18-24 травня 2020 р.  

Місце проведення: спортивно-оздоровчий табір «Гарт» СНУ, с. Світязь (Шацький 

район, Волинська область). 

Форма участі: очна, заочна.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.  

 

Для участі в роботі конференції необхідно до 01 березня 2020 р. подати до 

оргкомітету заявку в електронному вигляді (форма додається). Заявки на участь у 

конференції просимо надсилати за адресою: conference2020.ues@gmail.com  

 

Організаційний внесок необхідно сплатити до 01 квітня 2020 р.:  

очна участь – 200 грн для членів ГО «УЕТ» та 250 грн для інших учасників. Сплата 

організаційного внеску є необхідною умовою участі у конференції та публікації матеріалів. 

Студенти сплачують внесок в розмірі 100 грн. У випадку подання додаткових (других) тез 

необхідно сплатити додатково 50 % від організаційного внеску. Організаційний внесок для 

тих, хто не відвідає конференції, але має намір опублікувати матеріали, становить 100 грн. 

Планований оргвнесок покриватиме витрати на формування та публікацію 

матеріалів конференції, організаційні заходи, чай та каву в перервах.  

Проїзд, проживання та харчування здійснюється за рахунок учасників конференції. 

 

Правила оформлення матеріалів, оплата за проживання у спортивно-оздоровчому 

таборі «Гарт» та харчування буде наведено у ІІ інформаційному повідомленні після подання 

реєстраційної заявки. ІІ інформаційне повідомлення буде надіслано у березні 2020 р. всім 

учасникам, які надіслали заявки.  

 

На конференції планується обговорити результати досліджень і узагальнень зі всіх 

напрямків ентомології.  

Для презентації усних доповідей буде надано мультимедійний проектор. 

Тези конференції планується опублікувати в он-лайн журналі "Українська 

Ентомофауністика".  

Матеріали конференції (обсягом до 5-ти сторінок) також можуть бути опубліковані 

в "Українському ентомологічному журналі" (фахове видання ДАК для біологічних наук). 



Організаційний комітет конференції:  
Голова оргкомітету: В. П. Федоренко, президент ГО «УЕТ», д.б.н., проф., академік 

НААН України, ІЗР НААНУ 

Співголови: 

О. П. Зінченко – к.б.н., доц., голова Волинського відділення ГО «УЕТ»; 

М. В. Христецька – директор Шацького національного природного парку. 

Члени оргкомітету: 

І. А. Акімов – віце-президент ГО «УЕТ» по секції «Акарологія», д.б.н., проф., член-

кор. НАНУ, директор ІЗ НАНУ ім. І. І. Шмальгаузена; 

О. В. Пучков – 1-й віце-президент ГО «УЕТ», д.б.н., ІЗ НАНУ ім. І. І. Шмальгаузена; 

В. О. Корнєєв – 2-й віце-президент ГО «УЕТ», д.б.н., проф.,  

ІЗ НАНУ ім. І. І. Шмальгаузена; 

В. Г. Радченко – д.б.н., проф., академік НАНУ, директор ІЕЕ НАНУ; 

М. О. Калюжна – вчений секретар ГО «УЕТ», к.б.н., ІЗ НАНУ ім. І. І. Шмальгаузена; 

В. В. Кавурка – скарбник ГО «УЕТ», к.б.н., ІЗ НАНУ ім. І. І. Шмальгаузена; 

К. Б. Сухомлін, д.б.н., проф., завідувач кафедри зоології, СНУ ім. Лесі Українки 

В. С. Теплюк, секретар Волинського відділення ГО «УЕТ», к.б.н., доц., СНУ 

ім. Лесі Українки; 

Ю. В. Білецький, к.б.н., доц., СНУ ім. Лесі Українки; 

М. О. Зінченко, к.б.н., доц., СНУ ім. Лесі Українки; 

А. М. Теплюк, СНУ ім. Лесі Українки. 

 

ЗАЯВКА 

на участь у роботі ІІ міжнародної науково-практичної конференції  

«Проблеми сучасної ентомології» 

 

Прізвище  

Ім’я  

По батькові  

Організація (повна назва)  

Посада  

Науковий ступінь та звання  

Форма участі у конференції очна / заочна (потрібне підкреслити) 

Назва доповіді  

Форма доповіді усна / стендова  (потрібне підкреслити) 

Адреса  

Телефон  

E-mail  

Потреба у проживанні так / ні (потрібне підкреслити) 

Дата заповнення заявки  

 

Ключові дати: 

Реєстрація – до 01 березня 2020 р. 

Подача матеріалів доповідей (статті) – до 01 квітня 2020 р. 

Сплата організаційного внеску – до 01 квітня 2020 р. 

Інформаційний лист № 2 – березень 2020 р. 

 

У разі виникнення запитань можна звертатися за телефоном:(095) 1445610 – Сухомлін 

Катерина Борисівна 


