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VІІ Міжнародна наукова конференція здобувачів вищої освіти, аспірантів та 

молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ БІОЛОГІЇ ТА 

ЕКОЛОГІЇ»  
(16-17 листопада 2022 р., м. Вінниця) 

 

ПЕРШИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 
Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо здобувачів вищої освіти, аспірантів та молодих вчених (віком до 

35 років) взяти участь у роботі VІІ Міжнародної наукової конференції здобувачів 

вищої освіти, аспірантів та молодих вчених «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 

РОЗВИТКУ БІОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЇ», яка відбудеться 16-17 листопада 2022 

року у м. Вінниця на базі факультету хімії, біології і біотехнологій Донецького 

національного університету імені Василя Стуса. 

Конференція буде проведена онлайн. 

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

▪ Анатомія та морфологія рослин; 
▪ Біофізика і молекулярна біологія; 
▪ Екологія; 
▪ Зоологія та паразитологія; 
▪ Ботаніка, систематика рослин та фітоценологія; 
▪ Мікологія, мікробіологія, біотехнологія; 
▪ Фізіологія людини і тварин; 
▪ Фізіологія та біохімія рослин; 
▪ Цитологія, клітинна біологія та гістологія; 
▪ Методика викладання біології та екології. 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Назва тез доповідей та координати авторів наводяться українською та 

англійською мовами. У разі публікації тез українською мовою слід обов’язково 

подавати коротку анотацію (2-3 речення) англійською мовою. 



Основний текст доповідей – українською або англійською мовою. У тексті тез 

мають бути зазначені: актуальність, методи досліджень, результати та висновки. 

Текст має бути набраний у програмі Microsoft Word (тип файлу «.doc» або «.docx»). 

Формат сторінки – А4, усі поля – 2 см, шрифт Times New Roman, кегль 12 пт, 

інтервал одинарний, відступ першого рядка абзацу – 1 см, вирівнювання абзацу – 

за шириною. Загальний обсяг тез (із відомостями про авторів) – 1 сторінка. 

Латинські назви таксонів та синтаксонів виділяються курсивом. Літературні 

посилання в тексті наводяться у круглих дужках, де вказуються прізвища авторів і 

рік публікації (Іваненко, 2016), звертаємо Вашу увагу, що таблиці, рисунки та 

список літератури в тезах не подаються. 

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори. Оргкомітет конференції 

залишає за собою право відхиляти тези, які не відповідають вказаним вимогам або 

тематиці конференції. 

 

ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

 
ВПЛИВ ПЕВНИХ ВІТАМІНІВ НА СИНТЕЗ ПОЛІФЕНОЛЬНИХ РЕЧОВИН 

ДЕЯКИМИ БАЗИДІОМІЦЕТАМИ 

VITAMIN EFFECT ON THE SYNTHESIS ОF POLYPHENOLIC SUBSTANCES BY 

BASIDIOMYCETES 

Петренко О.М., Бондаренко А.К. 

О. Petrenko, A. Bondarenko 

Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна 

а.petrenko@mail.ua 

 

Текст тез доповіді… 

 

 

 



РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПОДАЧА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 

Для участі у конференції необхідно не пізніше 20 жовтня 2022 року 

зареєструватись на сторінці https://forms.gle/EgoFQ9wggaDoCVz89 , надіслати в 

електронному вигляді матеріали доповідей та копію квитанції про сплату 

оргвнеску. 

Матеріали необхідно подати окремими файлами, призначивши назву за 

першим автором (Петренко_тези.doc), електронною поштою на адресу: bio-

eco.div@donnu.edu.ua , вказуючи тему «Конференція».  

Після розгляду оргкомітетом матеріалів доповідей, 08 листопада 2022 року 

на адресу учасників конференції буде вислано: 

- реквізити для оплати організаційного внеску; 

- другий інформаційний лист з програмою та організаційними умовами 

проведення конференції;  

- офіційне запрошення для участі у роботі конференції.  

 

Факт отримання тез буде підтверджено листом на Вашу електронну адресу та 

відразу надіслано інформацію про оплату та детальні умови участі у конференції. 

У разі відсутності підтвердження, просимо надіслати матеріали повторно впродовж 

трьох днів з моменту першого надсилання. Секретаріат конференції передає 

отримані тези на рецензування фахівцям відповідних галузей. За висновками 

рецензентів тези можуть бути прийняті у незмінному вигляді, з незначним 

редагуванням або відхилені. Організаційний комітет залишає за собою право 

розподіляти доповіді за секціями, що будуть сформовані під час підготовки до 

конференції. 

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Організаційний внесок: 

Публікація тез (заочна участь чи виступ 

на конференції онлайн) + електронний 

варіант збірки матеріалів конференції та 

сертифікат учасника. 

200 грн  

 

 

 

Для іноземних учасників 10 євро 

 

Організаційний внесок учасника включає оплату за публікацію одних тез та 

сертифікат учасника. Вартість друкованого збірника тез у суму організаційного 

внеску не входить і оплачується учасником конференції додатково (вартість одного 

примірника – 200 грн). Скан-копію чи фото квитанції про оплату просимо 

надсилати електронною поштою на адресу: bio-eco.div@donnu.edu.ua, 

призначивши назву за першим автором (Петренко_оргвнесок.doc). Пересилка 

матеріалів Новою Поштою чи Укрпоштою здійснюється за рахунок отримувача. 

 

У зв’язку із запровадженим воєнним станом, форма участі, дати та 

терміни конференції можуть бути змінені організаторами. Про зміни учасники 

конференції будуть повідомлені завчасно. Електронна адреса організаційного 

комітету конференції: bio-eco.div@donnu.edu.ua 
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