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з нагоди 85-річчя Чорноморського заповідника 

 
Усім зацікавленим взяти участь в роботі  

XIX Теріологічної школи-семінару  
(Чорноморський БЗ, 24–29.09.2012) 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ  1 
 
Шановний/шановна колего, __________________________________________ 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі XIX Теріологічної школи, яка відбудеться з 24.09 до 
29.09.2012 р. (один робочий тиждень) у с. Залізний Порт Голопристанського р-ну Херсонсь-
кої області, яке розташоване на березі Чорного моря. Головна тема Школи-2012:  

«Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів».  

Питання, що пропонуються для розгляду: 

1) внутрішньо-популяційна, вікова і географічна структура фауністичних комплексів; 
2) динаміка видового складу фауністичних комплексів і чисельності окремих популяцій; 
3) Раритетні види. Структурна цілісність фауністичних комплексів, шляхи її збереження. 
4) Острівні популяції. Фрагментація популяцій та угруповань. 
5) Традиційні та нові круглі столи. 

Під час  Школи запланована екскурсія до двох ділянок Чорноморського біосферного запові-
дника. Очікувана кількість учасників школи-семінару — до 50 осіб. Попередня реєстрація 
обов’язкова.  Форма реєстрації така сама,  як на попередніх школах (див.  далі);  її необхідно 
надіслати на адресу scirtopoda@gmail.com з копією на адресу товариства mammalia@ukr.net. 
Заявку на участь прохання відправити не пізніше 10 вересня 2012 року. 

Розміщення і витрати: орієнтовна вартість проживання — 25–50 грн. на добу, а разом с 3-
разовим харчуванням — бл. 130 грн. (харчування можливе й дворазове або лише обід). Орг-
внесок — 100 грн., студентам – 50 грн., авансовий платіж за проживання і харчування — 100 
грн. Просимо оргвнесок та аванс надіслати до 15.09 (бажано раніше, як тільки визначитеся з 
можливістю поїздки) поштовим переказом на адресу: Херсонська область, 75600, м. Гола 
Пристань. До запитання. Селюніній Зої Володимирівні. 

Докладну інформацію про варіанти проїзду та проект програми буде повідомлено у ІІ інфор-
маційному листі тим учасникам, які надіслали реєстраційну картку та аванс. 

Всім, кому необхідно оформляти відрядження, у графі «пункт призначення» треба вказувати: 
Чорноморський біосферний  заповідник, м. Гола Пристань. 
 
З повагою, оргкомітет 

http://terioshkola.org.ua/forum/viewtopic.php?f=10&t=429
mailto:scirtopoda@gmail.com


 
19 Теріологічна школа-семінар  

«Роль заповідних територій у збереженні фауністичних комплексів»  
с. Залізний Порт, Чорноморський біосферний заповідник, 24–29.09.2012 р. 

 

Форма заявки на участь у роботі ХІХ Теріологічної школи 
(форма є на сайті школи в розділі: http://terioshkola.org.ua/ua/next.htm) 

 
Прохання надіслати в електронному вигляді на адресу: mammalia@ukr.net  

з копією на адреси господарів школи scirtopoda@gmail.com та bsbr-nauka@yandex.ru 
 
Учасник ХIX школи  
ім’я учасника  
організація   
тема повідомлення   
публікація статті  
бажані круглі столи  
дні присутності * пн  вт  ср  чт  пт  сб  (тобто всі дні роботи школи) 
ваш e-mail та skype  
лист із запрошенням  
(pdf чи тверда копія) 

 

реєстраційний внесок  
дата заповнення  
 
* субота — день роз’їзду. ** — при заповненні анкети бажано не користуватися спеціальними шрифтами (під-
креслення, закреслення тощо) і на випадок втрат форматування просто вилучіть непотрібне! 

http://terioshkola.org.ua/ua/next.htm
mailto:scirtopoda@gmail.com
mailto:bsbr-nauka@yandex.ru


 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Попередні розрахунки можливих витрат на участь у роботі 19 теріошколи 
(додається до заявки) 

 24.09.2012 25.09 26.09 27.09 28.09 29.09  

Проживание 25-50 25-50 25-50 25-50 25-50 25-50  

Сніданок - 10 10 10 10 10  

Обід 30 30 30 30 30 -  

Вечеря 30 20 20 - 20 -  

Банкет    40    

Автобус   50     

Кава - брейк 10 10 10 10 10   

        
 



Учасникам Школи – 19 пропонується публікація у «Природничому альманахі» Херсонського державного 
університету (ВАК). Рукописи, оформлені по Правилам для авторів (додаються), можна привезти на 
Школу. Вартість публікації – 15 грн за сторінку. 
http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Pasbn/index.html 

ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРІВ 
збірника наукових робіт «Природничий альманах» (біологічні 

науки), який включено до переліку фахових видань ВАК 
України 

(рішення президії ВАК від 23.02.2011 (№ 1-05/2, бюлетень ВАК № 1, 2011) 
 
У збірнику друкуються статті, які є результатом наукових досліджень у 

галузі біологічних наук і не публікувались раніше в інших виданнях. 
Щорічно видається 2 випуски, обсяг кожного випуску 12–15 д.а. Мова 

видання – українська, російська та англійська. 
Формування випусків: № 1 – до 1 червня; № 2 – до 1 грудня. 
Автори подають один роздрукований примірник, додають електронний 

носій зі статтею, що набрана у текстовому редакторі Мicrosoft Word версій, 7.0 
(6.0) або 98 for Windows. Розмір аркушу А-4, на сторінці повинно бути до 40 
рядків, у рядку до 70 знаків (разом з пробілами), шрифт Times New Roman, 
розмір шрифту 14 пт. Таблиці, рисунки, фотографії подаються в тексті, з відпо-
відними заголовком/підписом та поясненнями. 

При оформленні статті слід дотримуватися наступної послідовності: по-
казчик УДК (у лівому верхньому кутку аркуша); прізвище та ініціали авторів (у 
правому кутку аркуша), назва статті (прописними літерами), повна назва уста-
нови, де виконувалася робота, е-mail, ключові слова (5–10), текст статті, список 
літератури (за алфавітом, на кожну позицію є посилання в тексті у квадратних 
дужках), резюме (англійською та російською/ українською мовою залежно від 
мови статті: до 1 000 знаків кожна). Резюме повинне мати, окрім тексту, прі-
звища та ініціали авторів, назву статті, ключові слова. Обсяг статті 7–15 сторі-
нок. 

До статті додається довідка про авторів: прізвище, ім'я, по-батькові (по-
вністю), вчене звання та ступінь, місце роботи або навчання (без скорочень), 
адреса та контактні телефони, е-mail.  

Статті, що представлені кандидатами та докторами наук, направляються 
без рецензій. Матеріали, які направлені магістрантами, аспірантами, фахівцями 
без наукового ступеню, супроводжуються однією рецензією. 

Статті рецензуються членами редколегії, за якою залишається право від-
бору, рекомендацій, зауважень щодо змісту надісланих матеріалів. 

Адреса редакції: Інститут природознавства Херсонського державного 
університету, вул. 40 років Жовтня, 27, м. Херсон, Україна, 73000. 

Е-mail: hdu.priroda@yandex.ua Тел.:(0552)32-67-54.__ 
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