Шановні колеги!
Нагадуємо Вам про те, що 24 квітня завершується прийом матеріалів для
участі у міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток природничих
наук: проблеми та рішення», яка відбудеться у дистанційній формі в Університеті
Менделя в Брно (м. Брно, Чеська Республіка).
До участі в конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та
науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно
займаються науковими дослідженнями у сфері природничих наук.
Організаційний комітет конференції:
1. Mgr. Eva Kleparnikova, Ph.D., International Research Coordinator
2. Doc. Ing. Martin Klimanek, Ph.D., Head of department of Forest and Wood
Products Economics and Policy of the Faculty of Forestry and Wood Technology
3. Kostiantyn Shaposhnykov, Professor, Head of Black Sea Research Institute of
Economy and Innovation, Ukraine
4. Oleksandr Khodosovtsev, Professor, Professor of the Department of Botany,
Kherson State University, Ukraine
5. Ihor Pilipenko, Associate Professor, Dean of the Faculty of Biology, Geography and
Ecology of the Kherson State University, Ukraine
Напрями роботи конференції:
1. Флора і рослинність
2. Експериментальна ботаніка
3. Зоологія
4. Екологія
5. Медико-біологічні дослідження
6. Хімія
7. Фізико-географічні дослідження
8. Суспільно-географічні дослідження
Для участі в конференції необхідно на електронну адресу
mendel.uni@iei.odessa.ua надіслати тези доповіді, заповнену заявку щодо участі
та копію квитанції.
Усіх учасників буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом.
Учасники матимуть можливість презентувати збірник матеріалів і сертифікат як
підтвердження участі у міжнародній конференції.
Сертифікат є документом, який підтверджує участь у роботі наукової конференції
(конгресу, симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить до ЄС,
відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку присвоєння вчених звань науковим і
науково-педагогічним працівникам, затвердженого Наказом Міністерства освіти і
науки України від 14 січня 2016 року № 13.
З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися на сайті або в
інформаційному буклеті.
Завантажити інформаційний буклет
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Координати організаційного комітету конференції в Україні:
Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій
вул. Сегедська 18, кабінет 432, м. Одеса, Україна, 65009
Електронна адреса: mendel.uni@iei.odessa.ua
Телефон: +38 066 421 80 37

