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Запрошуємо Вас взяти участь у VІI Міжнародній науковій конференції "Фальцфейнівські читання ", що відбудеться 25-27 травня 2011 року в Інституті природознавства Херсонського державного університету.
Планується робота за наступними напрямками:
• Екологія навколишнього середовища
• Геоекологія
• Соціоекологія
• Біорізноманіття  та екологічний 
   моніторинг
• Екологія людини
•Охорона природи і природокористування

•Інтродукція рослин та тварин

•Екологічна освіта та  екологічна 	культура


У програмі конференції планується проведення пленарного засідання, робота секцій, сесія стендових доповідей, круглий стіл, презентація авторських монографій, посібників, аудіо відео матеріалів, усний випуск профільних природничо-наукових журналів України, історико-краєзнавча екскурсія.

До початку конференції буде надрукований збірник наукових праць, а після її завершення - електронна версія матеріалів на сайті Херсонського державного університету, що включає програму, повні тексти доповідей, контактні координати авторів, підсумкові документи. 
Оплата друкованого варіанту збірника проводиться окремо.  

Авторам пропонується готувати тези 1-3 стор. в електронній версії. Розмір сторінки - А4, на сторінці повинно бути 40 рядків, у рядку до 65 знаків, шрифт - Тімеs New Roman, розмір шрифту - 14 пт, інтервал – 1,5. Поля: верхнє – 2; нижнє – 2; ліве – 2; праве – 2. Таблиці, малюнки, фотографії повинні бути безпосередньо у тексті з відповідними підписами і поясненнями. Рисунки, вставлені в текст, необхідно також подавати окремими файлами в графічних форматах – jpeg/jpg. Переноси у тексті не допускаються.    Мова видання - українська, російська, англійська. 
При оформленні тез дотримуватися наступної послідовності:
ь	індекс УДК - у лівому верхньому куті сторінки; ініціали і прізвище авторів - у правому куті сторінки (жирний шрифт, розмір шрифту – 14 пт);
ь	через 2 інтервали заголовок тез великими літерами (жирний шрифт, розмір шрифту – 14 пт); 
ь	через 2 інтервали текст тез;
ь	через 2 інтервали список використаної літератури.
Текст подавати у текстовому редакторі – Microsoft Office 2003.
Текст тез  повинен відповідати вимогам ВАК.
Матеріали, що не відповідають тематиці і вимогам, не друкуватимуться.

Термін подачі матеріалів - 15 травня 2011 року. Вартість однієї сторінки - 20 грн. 

Пропонується розміщення в готельному комплексі студмістечка (номери на 1 -2-3 місця, вартість 25 -60грн. на добу), який необхідно замовити попередньо. Просимо планувати від’їзд після 18.00.

Тези та квитанцію грошового переказу надсилати за цією ел. поштою: HYPERLINK "mailto:rob39@rambler.ru" rob39@rambler.ru
Адреса для переказів: 73028 м. Херсон, просп. Текстильників, 16, кВ. 37,  Головченку Ігорю Валентиновичу з поміткою "внесок від (ПІБ учасника)" 
За довідками (стосовно питань розміщення в готельному комплексі студмістечка та ін. організаційних питань) звертатися за тел.: (0552) 32 67 54 (внутрішній номер 191)  та ел. адресою - gasuk@ksu.kherson.ua" gasuk@ksu.kherson.ua

73000 Херсон, вулиця 40років Жовтня, 27 Херсонський державний університет
Інститут природознавства. Е-mail: gasuk@ksu.kherson.ua;  
Тел./ fах: (0552) 32-67-54;
ЗАЯВКА
на участь у VІІ  Міжнародній науковій конференції
«Фальцфейнівські читання»
Прізвище___________________________________________________________
Ім’я _______________________________________________________________
По батькові_________________________________________________________
Науковий ступінь ___________________________________________________
Вчене звання_______________________________________________________
Посада____________________________________________________________
Організація (повна назва) ____________________________________________
__________________________________________________________________
Адреса, телефон, e-mail ______________________________________________
__________________________________________________________________
Назва доповіді______________________________________________________
Секція ____________________________________________________________
Бронювання житла __________________________________________________
Підпис ____________________________________________________________
Дата_______________________________________________________________

Публікація статті:
  потрібен друкований варіант збірника.


Заявка заповнюється без скорочень!


