ГО «Українське ентомологічне товариство»
Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ
Інститут захисту рослин НААН
Національний університет біоресурсів і
природокористування України

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«ЕНТОМОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ
ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ-ЕНТОМОЛОГІВ
В.П. ВАСИЛЬЄВА і М.П. ДЯДЕЧКА»,
присвяченої 105-річчю від дня народження
академіка НАН України Вадима
Петровича Васильєва і професора Миколи
Платоновича Дядечка

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ
до 1 жовтня 2017 року необхідно:
на адресу оргкомітету в електронному вигляді
надіслати такі матеріали:
- заявку на участь у конференції;
- матеріали тез (з підписами авторів).

ЗАЯВКА
на участь у роботі Всеукраїнської науковопрактичної конференції «ЕНТОМОЛОГІЧНІ
ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ВИДАТНИХ ВЧЕНИХЕНТОМОЛОГІВ В.П. ВАСИЛЬЄВА і
ДАТА І МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
М.П. ДЯДЕЧКА», присвяченій 105-річчю від
4-6 грудня 2017 р. на базі Інституту захисту
дня народження академіка НАН України
рослин Національної академії аграрних наук
Вадима Петровича Васильєва і професора
України за адресою: м. Київ, вул. Васильківська,
Миколи Платоновича Дядечка
33, актова зала Інституту.
Прізвище, ім’я по батькові ___________________
Організація (повна назва)____________________
ПОСЕЛЕННЯ
«ЕНТОМОЛОГІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ
Науковий ступінь __________________________
На час роботи конференції Ви можете
Вчене звання_______________________________
ВИДАТНИХ ВЧЕНИХ-ЕНТОМОЛОГІВ
зупинитись в готелі – гуртожитку (провулок
Посада ____________________________________
Жуковського 6): двомісний номер – 263 грн. за
В.П. ВАСИЛЬЄВА і М.П. ДЯДЕЧКА»
Контактний телефон ________________________
добу; трьохмісний – 166 грн. за добу;
Факс ______________________________________
чотирьохмісний – 126 грн. за добу.
E-mail _____________________________________
Всеукраїнська науково-практична конференція
Назва доповіді (тез) _____________________________
присвячена 105-річчю від дня народження
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Планую (необхідне відмітити):
видатних вчених-ентомологів академіка НАН
1. Загальна ентомологія.
- виступити з доповіддю (до 10 хв.)
України Вадима Петровича Васильєва і професора
2. Сільськогосподарська й лісова ентомологія.
- тільки друк тез.
Миколи Платоновича Дядечка
Представлення матеріалів (мультимедійна
3. Акарологія.
система)____________________________________
4. Біологічний захист рослин.
Інформаційне повідомлення
Чи потрібен лист-запрошення?________________
Потреба у проживанні (готель_________________
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Дата_______________ Підпис________________
Українська, російська, англійська.
4-6 грудня 2017 р.
м. Київ

ОБЛАДНАННЯ:
мультимедійний проектор

Матеріали конференції будуть представлені
в науковому онлайновому журналі «Українська
ентомофауністика».

За бажанням автори можуть подати статті за
Текст тез (до 2-х сторінок)
темою своїх тез в наукові фахові видання: журнал
Роботи повинні бути ретельно вивірені і
«Карантин
і
захист
рослин» відредаговані. За якість публікацій матеріалів
(karantun.z.r.2017@gmail.com), тел. (044) 257-13- відповідає автор.
80), міжвідомчий тематичний збірник «Захист і
карантин рослин» (digest_plant@ukr.net, тел.
Заявку на участь у конференції та текст тез
0633532918), Український
ентомологічний
направляти на електронну пошту за адресою:
журнал (putchkov@izan.kiev.ua, тел. 0964571934).
izr _konf @ukr.net
з підписом файлів – прізвище першого автора:
Оформлення матеріалів конференції
Ivanov_Zayavka, Ivanov_Tezy
Матеріали надаються в електронному вигляді в
Оплата участі у конференції
форматі doc, виконаному в Microsoft Word
(сторінки А-4). Обсяг тез – до 2 сторінок, шрифт
Організаційний внесок: для членів Українського
Times New Roman, розмір шрифту – 12,
ентомологічного товариства – 100 грн., для інших
міжрядковий інтервал – 1, без переносів,
– 150 грн. Сума платника – без урахування комісії
вирівнювання по ширині, всі поля по 2 см.
Банку.
Абзацний відступ – 1 см.
Оплату просимо здійснити до 1 жовтня 2017 р.
Мова: українська, російська, англійська.
на картку Приват Банку:
Галаган Тетяна Олександрівна,
Структура тез:
картка номер 5168 – 7572 – 8991 – 8957
• індекс УДК;
(з
зазначенням
прізвища й ініціалів платника).
• прізвище та ініціали автора (авторів), науковий
Для
підтвердження
переказу необхідно
ступінь або посада;
надіслати
копію
квитанції
або
сканований чек на
• назва організації, де працює автор;
електронну адресу: izr_konf@ukr.net
• електронна адреса (e-mail);
• назва тез;
Контактні особи:
• текст тез має коротко висвітити постановку
проблеми та обґрунтовані результати
Галаган Тетяна Олександрівна, секретар
досліджень.
оргкомітету.
Тел. моб. 097-251-12-71;
ЗРАЗОК:
091-304-79-28.
УДК 632.951 + 632.654
Ткачова Світлана Володимирівна, науковий
Іванов І.І., к. с.-г. н.,
співробітник
ІЗР НААН.
Херсонський державний університет
Тел. моб. 095-494-43-93.
e-mail: ivanov@mail.ru
ЖУЖЕЛИЦІ (COLEOPTERA, CARABIDAE)
ПЛОДОВИХ САДІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
КОНФЕРЕНЦІЇ:
В.П. Федоренко – президент ГО «УЕТ», д. б. н.,
проф., академік НААН, голова оргкомітету;
О.І. Борзих – директор ІЗР НААН, д. с.-г. н., чл.кор. НААН;
І.А. Акімов – директор Інституту зоології ім.
І.І. Шмальгаузена НАНУ, д. б. н., проф., чл.-кор.
НАНУ;
О.О. Стригун – зав. лаб. ентомології та стійкості
с.-г. культур проти шкідників ІЗР НААН,
д. с.-г. н., заступник голови оргкомітету;
Т.О. Галаган – провідний наук. співробітник ІЗР
НААН, к. б. н., секретар оргкомітету;
О.В. Гумовський – член Президії Ради ГО
«УЕТ», д. б. н.;
М.М. Доля – декан факультету захисту рослин,
біотехнології та екології НУБіП України,
д. с.-г. н., проф., чл.-кор. НААН;
М.О. Калюжна – секретар ГО «УЕТ», к. б. н.;
В.О. Корнєєв – 2-й віце-президент ГО «УЕТ»,
д. б. н.;
М.В. Круть – член Президії Ради ГО «УЕТ»,
к. б. н.;
О.В. Пучков – 1-й віце-президент ГО «УЕТ»,
д. б. н.;
Л.П. Ющенко – член Президії Ради ГО «УЕТ»,
к. с.-г. н.
з 10:00 до 17:00, пн-пт
e-mail: izr_konf@ukr.net
ПОШТОВА АДРЕСА
Інститут захисту рослин НААН,
вул. Васильківська 33, м. Київ, Україна, 03022;
факс. (044) 257-21-85.
(для Галаган Тетяни Олександрівни)

