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Для участі у роботі конференції 

просимо до 20 жовтня 2021 року 
надіслати: 

 реєстраційну картку учасника 
конференції, 

 текст тез, 
 відскановану квитанцію про 

сплату вартості публікації з поміткою 

«Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної біології та біологічної освіти» 

на електронну пошту: 

biology_zoo@ukr.net 

У разі невчасної сплати матеріали  
не будуть надруковані! 

АДРЕСА ДЛЯ КОНТАКТІВ: 
10008, Україна, м. Житомир, вул. Велика 

Бердичівська, 40, Житомирський державний 
університет імені Івана Франка, 

природничий факультет 
 

Завідувач кафедри зоології, біологічного 
моніторингу та охорони природи,  

к.б.н., доцент 
Павлюченко Олеся Вікторівна 
е-mail: biology_zoo@ukr.net 

 
Доцент кафедри зоології, біологічного 

моніторингу та охорони природи, 
к.б.н. Єрмошина Тетяна Вікторівна 

тел: 0974725501 (Viber) 

 
Доцент кафедри зоології, біологічного 

моніторингу та охорони природи, 
к.б.н. Шевчук Світлана Юріївна 

тел: 0969821664 (Viber) 

 
 
 

Оплата за друк тез доповідей у збірнику 
надсилається поштовим переказом за 

адресою: 
 

10008, Україна, м. Житомир, вул. Велика 
Бердичівська, 40, Житомирський державний 

університет імені Івана Франка,  
природничий факультет  

 

лаборант кафедри зоології, біологічного 
моніторингу та охорони природи 

Печериця Галина Дмитрівна 
тел: 0673765190 

 

Міністерство освіти і науки України  
Житомирський державний університет 

імені Івана Франка  
Інститут гідробіології НАН України  

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена  
НАН України  

Львівський національний університет імені 
Івана Франка 

Національний медичний університет імені 
О.О. Богомольця 

Ніжинський державний університет імені 
Миколи Гоголя 

Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка  

Університет Григорія Сковороди в 
Переяславі  

Гідроекологічне товариство України  
Українське наукове товариство 

паразитологів 
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ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 

«ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
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Напрям роботи конференції  
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E-mail  
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номером відділення “Нової 
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збірника (у разі потреби) 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 Запрошуємо Вас взяти участь у 
роботі І Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Проблеми та 
перспективи розвитку сучасної біології 
та біологічної освіти», яка відбудеться 
29–30 жовтня 2021 року на базі кафедри 
зоології, біологічного моніторингу та 
охорони природи природничого 
факультету. 
 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 Вірусологія і мікробіологія. 

 Молекулярна біологія, біофізика та біохімія. 

 Генетика та біотехнологія. 

 Біологія, фізіологія рослин та 

експериментальна ботаніка. 

 Дендрологія, інтродукція рослин та 

ландшафтна архітектура. 

 Біологія, фізіологія тварин та 

експериментальна зоологія. 

 Загальна та спеціальна паразитологія, 

біологічні аспекти патогенного впливу 

паразитів. 

 Анатомія, фізіологія людини; механізми 

адаптації органів і систем тіла людини. 

 Екологія, збереження біотичного різноманіття 

та раціональне природокористування. 

 Роль природоохоронних та музейних установ у 

вихованні екологічно-зорієнтованої 
ментальності. 

 Біологічна освіта та методика навчання 

біологічних дисциплін. 
 

Форма участі в конференції: заочна. 
Робочі мови конференції: українська, 

російська, англійська. 
 

Передбачено публікацію тез доповідей у 
збірнику конференції. Матеріали будуть 

надруковані з оригіналів-макетів авторів. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 
 Киричук Галина Євгеніївна – ректор ЖДУ імені Івана 
Франка, д. б. н., проф. (голова); 
 Боцян Тетяна Вікторівна – проректор з наукової і 
міжнародної роботи ЖДУ імені Івана Франка, к.е.н., доц.; 
 Корнійчук Наталія Миколаївна – проректор з 
навчальної роботи ЖДУ імені Івана Франка, к.б.н., доц.; 
 Афанасьєв Сергій Олександрович – директор 
Інституту гідробіології НАНУ, д.б.н., проф.; 
 Гнатуш Світлана Олексіївна – зав. кафедри 
мікробіології Львівського національного університету 
імені Івана Франка, к.б.н., проф.; 
 Грубінко Василь Васильович – зав. кафедри загальної 
біології та методики навчання природничих дисциплін 
Тернопільського національного університету імені 
Володимира Гнатюка, д.б.н., проф.; 
 Жовнерчук Ольга Валентинівна – ст. н.с. відділу 
акарології Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН 
України, к.б.н.; 
 Кузьменко Людмила Петрівна − доцент кафедри 
біології Ніжинського державного університету імені 
Миколи Гоголя, к.б.н.; 
 Романенко Віктор Дмитрович – почесний директор 
Інституту гідробіології НАН України, академік НАНУ, 
д.б.н. проф.; 
 Романенко Олександр Вікторович – зав. кафедри 
біології Національного медичного університету імені 
О.О. Богомольця, академік НАНУ, д.б.н., проф.;  
 Харченко Віталій Олександрович – в.о. директора 
Інституту зоології імені І.І. Шмальгаузена НАН України, 
д.б.н., ст.н.с.;  
 Шапран Юрій Петрович – зав. кафедри біології, 
методології і методики навчання Університету Григорія 
Сковороди в Переяславі, д.пед.н., проф.; 
 Юришинець Володимир Іванович – заступник 
директора Інституту гідробіології НАНУ з наукової 
роботи, д.б.н.; 
 Романюк Руслана Костянтинівна – декан 
природничого факультету ЖДУ імені Івана Франка, 
к.б.н., доц.; 
 Павлюченко Олеся Вікторівна – зав. кафедри зоології, 
біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ 
імені Івана Франка, к.б.н., доц.; 
 Єрмошина Тетяна Вікторівна − доцент кафедри 
зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
ЖДУ імені Івана Франка, к.б.н.; 
 Шевчук Світлана Юріївна − доцент кафедри зоології, 
біологічного моніторингу та охорони природи ЖДУ 
імені Івана Франка, к.б.н.; 
 Печериця Галина Дмитрівна − лаборант кафедри 
зоології, біологічного моніторингу та охорони природи 
ЖДУ імені Івана Франка (секретар конференції). 

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 – 

напівжирний, курсив. 
 Бібліографія оформлюється відповідно до вимог 

(за ДСТУ 8302:2015). 
 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. 
 

Вартість публікації у збірнику становить 50 грн. 
за кожну сторінку формату А4 (ступінь заповнення 
останньої сторінки не менше 75%). 
 

Збірник матеріалів конференції розсилається 
відділенням “Нової пошти” за кошти автора. 
 

Зразок оформлення матеріалів 
 

УДК… 

ПЛАНКТОННІ ГЕТЕРОТРОФНІ ДЖГУТИКОВІ 

МАЛИХ РІЧОК ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 
 

Т.С. Рехнер1, К.В. Любенок2, С.Ю. Шевчук3  
1, 2, 3 Житомирський державний університет імені Івана 
Франка, вул. Велика Бердичівська, 40, Житомир, 
10008, Україна 
 

Текст………..  
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