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Інформаційний лист №1 

 

Вельмишановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі I Міжнародної науково-практичної 

конференції “СТАЛЕ БДЖІЛЬНИЦТВО В УКРАЇНІ”, яка відбудеться 6-8 

листопада 2019 року в місті Чернівці (Україна). Організаторами конференції є 

Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету імені 

Юрія Федьковича, Асоціація виробників продукції бджільництва «Буковинський 

бджоляр», Спілка пасічників України за участі Українського товариства генетиків і 

селекціонерів ім. М.І. Вавилова та Об’єднання матководів України. Конференція 

проводиться за сприяння Чернівецької обласної державної адміністрації. 

 

Основні секції: 

1. Генетика, селекція та розведення бджіл.  

2. Технологія отримання продуктів бджільництва. 

3. Соціально-екологічні аспекти втрат бджіл, участь громадськості у прийнятті рішень, 

освіта. 

 

Міжнародний науковий комітет конференції: 
 

Волков Р.А. – доктор біол. наук, професор, Чернівці, Україна (голова)  

Федоряк М.М. – доктор біол. наук, професор, Чернівці, Україна (заступник голови) 

Тимочко Л.І. – кандидат біол. наук, Чернівці, Україна (секретар) 

Ангельстам Пер – габ. доктор, професор, Cкінскатебері, Швеція 

Борсук Гжегож – габ. доктор, професор університету, Люблін, Польща 

Броварський В.Д. – доктор с.-г. наук, Київ, Україна  

Бугера С.І. – доктор юрид. наук, канд. с.-г. наук, Київ, Україна 

Гайдар В.А. – кандидат с.-г. наук, Мукачево, Україна  

Даніліх Їжі – кандидат біол. наук, Оломоуц, Чехія 

Держанский В. В. – габ. доктор, професор, Кишинів, Молдова 

Кунах В.А. – доктор біол. наук, член-кор. НАН України, Київ, Україна  

Панчук І.І. – доктор біол. наук, професор, Чернівці, Україна 

Руденко С.С. – доктор біол. наук, професор, Чернівці, Україна 

Флеммінг Вейснес – 
 
aсоціація бджолярів Данії, Соро, Данія 

Череватов В.Ф. – кандидат біол. наук, доцент, Чернівці, Україна 

Язловицька Л.С. – кандидат біол. наук, доцент, Чернівці, Україна  



Організаційний комітет конференції:  
 

Волков Р.А. – доктор біол. наук, професор, Чернівецький університет (голова) 

Федоряк М.М. – доктор біол. наук, професор, Чернівецький університет (заступник 

голови) 

Тимочко Л.І. – кандидат біол. наук, Чернівецький університет (секретар) 

Доскоч І.М. – голова Об’єднання матководів України 

Кульманов О.М. – аспірант, Чернівецький університет 

Москалик Г.Г. – кандидат біол. наук, доцент, Чернівецький університет 

Паламар В.П. – голова Асоціації виробників продукції бджільництва «Буковинський 

бджоляр» 

Пущук Л.Т. – заступник голови Асоціації виробників продукції бджільництва 

«Буковинський бджоляр» 

Савчук Г.Г. – кандидат біол. наук, доцент, Чернівецький університет 

Стретович В.М. – голова Спілки пасічників України 

Филипчук І.І. – заступник голови Асоціації виробників продукції бджільництва 

«Буковинський бджоляр» 

Череватов В.Ф. – кандидат біол. наук, доцент, Чернівецький університет 

Язловицька Л.С. – кандидат біол. наук, доцент, Чернівецький університет 

 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

За матеріалами конференції до початку її роботи буде видано збірник наукових 

праць. Матеріали будуть опубліковані українською або англійською мовами. 

Заявку на участь у конференції просимо надсилати на електронну адресу 

організаційного комітету bee.conf.ibhb.2019@gmail.com до 15 вересня 2019 року.  

1) у заявці на участь вказати ім`я, організацію, e-mail, та номер телефону; 

2) тези доповідей повинні бути підготовлені в текстовому редакторі WORD з 

розширенням .doc. Назви файлів просимо формулювати наступним чином: прізвище 

першого автора (англійською мовою) та номер, який відповідає номеру секції (див. 

вище). Наприклад: Cherevatov1.doc. Обсяг тез повинен становити 1-2 сторінки формату 

А4 (включаючи рисунки та посилання), міжрядковий інтервал 1,5, шрифт Times New 

Roman, кегль 12. Поля (мм): ліве - 30, верхнє - 20, праве - 10, нижнє - 20. 

 

Приклад оформлення тез: 
 

НЕКОНТРОЛЬОВАНА ГІБРИДИЗАЦІЯ БДЖОЛИ МЕДОНОСНОЇ (APIS 

MELLIFERA L.) НА ТЕРИТОРІЇ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

В. Ф. Череватов  

 

Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича 

вул. Коцюбинського, 2, 58000 Чернівці, Україна  

E-mail: v.cherevatov@chnu.edu.ua 
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Надіслані матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам, не будуть включені до 

збірника. 

 

Організаційний внесок становить 400 грн. Внесок надсилати на картку 

Приватбанку  5168 7554 2325 0634 Паламар Василь Петрович – із зазначенням: «за 

конференцію та прізвище платника» 

 

Адреса організаційного комітету: 

Інститут біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного університету ім. 

Ю. Федьковича, вул. Коцюбинського, 2, м. Чернівці, Україна, 58012, e-mail: 

bee.conf.ibhb.2019@gmail.com. 

 

Для отримання додаткової інформації просимо звертатися: 

Василь Петрович Паламар: +38-0509686651,  

Іван Іванович Филипчук: +38-0684819048, 

Володимир Федорович Череватов +38-03722584841, +38-0507035095, 

Людмила Степанівна Язловицька +38-03722584842, +38-0977683270. 

 

Якщо Ви плануєте прийняти участь у роботі конференції без публікації матеріалів, 

прохання повідомити про це Оргкомітет листом на електронну адресу 

bee.conf.ibhb.2019@gmail.com, або зателефонувавши за наведеними вище номерами. 

 

Інформаційний лист №2 буде розіслано до 20 вересня 2019 року. 

Зверніть увагу!!! Розсилка інформаційного листа №2 здійснюватиметься лише на 

електронні адреси учасників, вказані у заявці. 

 

Для учасників конференції буде організована культурна програма, дружня вечеря та 

екскурсії. 
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