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Шановні колеги!
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь в ХХХVІІ Міжнародній
науковій конференції «Актуальні питання дослідження і охорони птахів», яка пройде
12-15 вересня 2018 року біля Чорного моря на курорті «Катранка» на базі двох об'єктів
природно-заповідного фонду України:
Національний природний парк «Тузлівські лимани»
Дунайський біосферний заповідник
Прогнозовані напрямки роботи конференції:
- Регіональні повідомлення;
- Ключові орнітологічні території, або найважливіші місця перебування птахів в
Україні (IBA);
- Птахи на особливо охоронюваних природних територіях об'єктів природно-заповідного
фонду України;
- Рідкісні види птахів;
- Актуальні питання вивчення міграцій птахів;
- Біологія розмноження птахів;
- Зимівля птахів на Чорному і Азовському морях, внутрішніх водоймах України;
- Динаміка фаун і ареалів птахів;
- Птахи, техногенне та аграрне середовище;
- Птахи і вітроенергетика;
- Питання медичної орнітології;
- Ресурсні види птахів і їх моніторинг;
- Міська орнітологія і питання урбанізації птахів;
- Соціальна орнітологія;
- Птахи, екологічна освіта та просвіта;
- Орнітологічний туризм (бьордвотчінг);
- Охорона птахів та їх середовищ існування.
Умови та форми участі
Запрошуємо до участі в конференції орнітологів, фахівців в області природнозаповідної справи, працівників державних і громадських природоохоронних установ і
організацій, науковців, викладачів і студентів вищих навчальних закладів, а також всіх,
хто цікавиться проблемами вивчення і охорони птахів.
Форми участі: очна (усна доповідь, стендова доповідь, участь без доповіді) або
заочна. Робочі мови: українська, російська, англійська.
Реєстрація та умови подачі матеріалів
Для участі в конференції необхідно надіслати заповнену реєстраційну форму і
подати текст матеріалів доповіді, який буде опублікований в збірнику наукових праць
наради (Файл PDF і тверда копія). Якщо матеріали написані декількома авторами, то
реєстраційну форму заповнюють всі співавтори, а файл з текстом доповіді представляє
тільки перший автор. Реєстраційна форма (приклад назви файлу - berezenko_zayava.doc) і
матеріали (приклад назви файлу - berezenko_tekst.doc) направляються по e-mail.
Кінцевий термін подачі заявок на участь - 1 червня 2018 р, матеріалів
доповідей - 15 липня 2018 року.
Всім зареєстрованим учасникам конференції на їх електронну адресу протягом 5
робочих днів після відправки реєстраційної форми надсилається підтвердження про
реєстрацію. У разі відсутності такого підтвердження прохання зв'язатися з оргкомітетом.

Вимоги до оформлення матеріалів
Текст матеріалів доповіді і список використаних джерел обсягом до п'яти повних
сторінок (включаючи таблиці і малюнки) повинен бути набраний в редакторі Microsoft
Word українською, російською або англійською мовами. Матеріали друкують на
сторінках формату А4 шрифтом Times New Roman (формат Windows / Word - 6.0 і вище),
інтервал 1,5, без переносів. Поля з усіх боків по 20 мм.
Назва доповіді пишеться звичайним напівжирним шрифтом, кегль 14 pt, орієнтація
заголовка центрована. Далі (на наступному рядку) прізвище та ініціали автора / авторів
(кегль 14 pt, центрований, напівжирний курсив), нижче - назва установи (кегль 14 pt,
центрований) і (при необхідності) електронну адресу автора. Текст матеріалів повинен
бути відділений символом нового рядка і написаний шрифтом Times New Roman 14 pt.
Вирівнювання тексту - по ширині, без нумерації сторінок; відступ абзацу - 1,25 см.
Основний текст оформляється без використання оригінальних стилів, бажано
уникати підтекстових виносок; він повинен бути ретельно вичитаний, не містити
прихованого або розміченого кольорами тексту.
Допускається використання таблиць і малюнків. Ілюстрації слід включати в текст і
подавати у вигляді окремих файлів у форматі JPEG (наприклад, berezenko.jpeg) з дозволом
300 dpi в реальних розмірах малюнка; бажано уникати напівтонових і кольорових
малюнків. Таблиці подаються в книжковій орієнтації сторінок.
Бібліографічні посилання подають в цифровому вигляді в квадратних дужках
відповідно до списку використаних джерел, уникаючи автонумерації і автоматично
генерованих кінцевих посилань. Список використаних джерел (кегль 12 pt) повинен бути
відділений від тексту порожнім рядком і оформлений відповідно до чинних стандартів з
бібліотечної та видавничої справи (ДСТУ 8302 до: 2015).
Приклад оформлення матеріалів
Птахи Куяльницького національного природного парку (14 pt)
Курочкін С.Л. (14 pt)
Одеський національний університет імені І.І. Мечникова (14 pt)
kurochkinc@ukr.net
Текст матеріалів доповіді (14 pt)
Список використаних джерел (12 pt)
1. Голубець М. А. Екосистемологія. Л. : Афіша, 2000. 316 с.
2. Петров А. П., Чумаков Я. П. Орнитофауна Куяльницкого лимана // Зоол. журн. 1991. 48,
№ 5. С. 57–61.
3. Про оренду землі // Верховна Рада України. – 6. – URL:http://zakon1.rada.gov.ua/laws/
show/161-14.
Оргкомітет конференції залишає за собою право редагувати матеріали і відхиляти,
які не відповідають зазначеним вимогам або тематиці конференції. У разі відхилення
матеріалів, сплачені кошти будуть повернуті авторам за вирахуванням витрат на
пересилку.
Організаційний внесок і вартість публікації
Для часткової компенсації витрат на друк збірника наукових праць конференції, її
учасники вносять кошти в розмірі ... грн за сторінку (буде визначено у 2-му
інформаційному повідомленні).
Електронна версія збірника буде розіслана всім учасникам і оприлюднена на сайтах
НПП «Тузлівські лимани», Дунайського біосферного заповідника і сайтах-партнерах. При
бажанні заочних учасників конференції, збірник їм буде відправлений «Новою поштою»
за рахунок одержувача (для учасників з України) або «Укрпоштою» (для учасників з

інших країн). У другому випадку додатково оплачується .... грн за пересилку одного
збірника матеріалів конференції. Розсилка збірників заочним учасникам буде здійснена
протягом двох тижнів після закінчення конференції.
За умови очної участі, кожним учасником оплачується оргвнесок (як першим
автором, так і співавторами, якщо вони планують бути присутніми на конференції), який
становить .... грн. (буде визначено в другому інформаційному повідомленні). До
оргвнеску включені витрати на формування папок учасника, які разом зі збірниками
матеріалів будуть видані при реєстрації, участь в кава-брейках і екскурсійній програмі. У
разі, якщо учасник, який оплатив оргвнесок, не буде присутній на конференції, надіслані
ним грошові кошти не повертаються; за рахунок останніх йому буде відправлений збірник
матеріалів конференції і папка учасника.
Кошти за публікацію матеріалів та оргвнесок необхідно висилати поштовим
переказом на адресу оргкомітету на ім'я .... або перераховувати на карту Приватбанку
(буде визначено пізніше) (в останньому випадку слід враховувати комісію банку, що
становить 0,5% від суми переказу). Електронну копію квитанції про оплату необхідно
надіслати разом із заявкою на електронну адресу оргкомітету.
Екскурсії, харчування та проживання
В рамках конференції заплановано проведення екскурсій по НПП «Тузлівські
лимани» та в Дунайськом біосферном заповіднику. За бажанням можлива екскурсія на
«будівництво століття» - озеро і дамбу лиману Сасик.
Харчування та проживання учасників здійснюється за власний рахунок.
Пропонується розміщення учасників конференції в недорогих гостьових, комфортних
номерах туристичної бази «Фазан». Вирішується питання мінімізації оплати за
проживання.
Програма конференції і другий інформаційний лист будуть сформовані на
основі заявок, отриманих оргкомітетом, і розіслані разом із запрошеннями до 1 липня
2018 р зареєстрованим учасникам.
Календар конференції
Прийом заявок - до 1 червня 2018 року.
Розсилка другого інформаційного листа та запрошень - до 1 липня 2018 року.
Прийом матеріалів - до 15 липня 2018 року.
Реєстрація очних учасників - 12 вересня 2018 року.
Дні роботи конференції - 12-15 вересня 2018 року.
Від'їзд учасників - 15-16 вересня 2018 року.
Розсилка збірників заочним учасникам - до 30 вересня 2018 року.
Реєстраційна форма
Прізвище ім'я по батькові
Назва організації, її адреса
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Адреса для листування (з індексом) для тих,
у кого немає електронної пошти
Контактний телефон, е-mail
Номер і адреса відділення «Нова пошта» для
відправлення збірника матеріалів
конференції
Напрямок роботи конференції

Назва доповіді
Форма участі
Необхідні технічні засоби
Необхідність поселення
Участь в екскурсіях в рамках конференції
Передбачувана дата приїзду, схема приїзду і
вид транспорту
Реєстраційна форма подається без скорочень!
Організаційний комітет
Корзюков А. І. - к.б.н., Президент Українського товариства охорони птахів, голова
Русев І. Т. - д.б.н., начальник наукового відділу Національного природного парку
"Тузлівські лимани", голова екологічної организации «Відродження природної
спадщини», заступник голови
Вихристюк О. М. - м.н.с., Національного природного парку "Тузлівські лимани",
секретар
Вихристюк І. М. - в.о. директора Національного природного парку "Тузлівські лимани";
Волошкевич О.М. - к.б.н., директор Дунайського біосферного заповідника НАН України;
Бокотей А. А. - к.б.н., завідувач відділу Державного природознавчого музею НАН
України (ДПМ);
Жмуд М.Є. - к.б.н., виконавчий директор ГО "Інститут Екології та Розвитку Дельти
Дунаю";
Курочкін С.Л. - к.б.н., доцент, член ради Українського товариства охорони птахів,
заступник начальника організаційо-методичного відділу Одеського регіонального центру
оцінювання якості освіти;
Серебряков В. В. - д.б.н., проф., експерт міжнародної спілки охорони природи і
природних ресурсів, президент ТОВПУ;
Стойловській В. П. - д.б.н., проф., завідувач кафедри зоології Одеського національного
університету ім. І. І. Мечникова;
Черничко Й. І. - д.б.н., старший науковий співробітник Інституту зоології ім. І. І.
Шмальгаузена НАН України (завідувач міжвідомчої з МДПУ ім. Богдана Хмельницького
структури: Азово-Чорноморська орнітологічною станцією, та лабораторією моніторингу
Азово-Чорноморських водно-болотних угідь);
Яковлєв М. В. - н.с. Дунайського біосферного заповідника НАН України.
Інформація для контактів
Поштова адреса оргкомітету
вулиця Партизанська, буд.2, м.Татарбунари
конференції
Одеська область, Україна 68100
Електронні адреси голови,
Корзюков А.І. olegk@te.net.ua , 0677491861
заступника голови та секретаря оргкомітету Русєв І.Т. rusevivan@ukr.net, 0975762705
конференції та їх мобільні телефони
Вихристюк О.М. lyalya_88@ukr.net
0678730649

PS.
ОРГКОМІТЕТ В ПОШУКАХ СПОНСОРСЬКОЇ ПІДТРИМКИ
ВИТРАТИ НА ПРОЖИВАННЯ І ХАРЧУВАННЯ БУДУТЬ ГРАНИЧНО
МІНІМАЛЬНИМИ.
ДОСТАВКА З ОДЕСИ ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ ЗА РАХУНОК ОРГАНІЗАТОРІВ
ДО ЗУСТРІЧІ НА 37 КОНФЕРЕНЦІЇ!

