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Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі четвертої Міжнародної 

науково-практичної конференції «РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ 

ФЛОРИСТИЧНИХ І ФАУНІСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ», яка відбудеться 

28-29 квітня 2017 р. на базі Національного природного парку «Черемоський» 

(смт Путила, Чернівецька область). 

 

Голова оргкомітету: Мельник Василь Іванович – директор 

Національного природного парку «Черемоський». 

 

Заступник голови оргкомітету, голова редакційної колегії: Юзик 

Андрій Валентинович – заступник директора з наукової роботи – начальник 

відділу науки Національного природного парку «Черемоський». 

 

Відповідальний секретар оргкомітету: Юзик Діана Іванівна – 
молодший науковий співробітник Національного природного парку 

«Черемоський». 

 

Члени оргкомітету: к. б. н., доцент Буджак В. В. (Чернівецький 

національний університет ім. Юрія Федьковича); к. б. н., с. н. с. Величко М. В. 

(Національна академія Служби безпеки України); д. б. н., професор           

Дмитрук Ю. М. (Чернівецький національний університет ім. Юрія 

Федьковича); к. геогр. н., с. н. с. Коржик В. П. (Чернівецька обласна 

організація Українського товариства охорони природи, Буковинське 

товариство природодослідників); д. б. н., професор Марченко М. М. 

(Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича); к. б. н. 

Скільський І. В. (Чернівецький обласний краєзнавчий музей, національний 

природний парк «Хотинський»); к. б. н. Токарюк А. І. (Чернівецький 

національний університет ім. Юрія Федьковича); д. б. н., професор Чорней І. І. 

(Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича). 

 

Робота конференції планується за наступними напрямками: 

 вивчення й охорона рослинного світу; 

 вивчення й охорона тваринного світу; 

 вивчення й охорона ґрунтів, геологічних об’єктів; 

 раритетний компонент флори і фауни та його охорона; 

 формування, функціонування й використання природничих 

музейних та гербарних колекцій у природоохоронних дослідженнях; 

 історичні аспекти природничих досліджень; 

 застосування ГІС-технологій у природничих дослідженнях; 

 досвід впровадження природоохоронних заходів; 

 формування національної та транснаціональної екомережі, 

заповідна справа; 

 проблеми нормативно-правового регулювання природоохоронної 

діяльності в контексті протидії загрозам національній безпеці України 

екологічного та біологічного характеру; 



 природоохоронні аспекти застосування відновлювальних 

альтернативних джерел енергії. 

 

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

 

Форми участі в конференції: заочна й очна (усна доповідь, презентація, 

участь без доповіді). Заочним учасникам матеріали конференції будуть 

надіслані поштою. 

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ 

 

Текст матеріалів доповідей має бути набраний у текстовому редакторі 

Microsoft Word 97-2003. Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого 

автора латиницею (наприклад: Marko.doc). 

 

Формат сторінки: А4 

Кількість: до трьох сторінок 

Шрифт: Times New Roman 

Розмір: 12, інтервал 1,0 

Поля: всі – 2 см, абзац – 1 см 

Символи: з гарнітури Symbol 

Вирівнювання: за шириною сторінки. 

 

Матеріали оформлюються наступним чином: 

1. Прізвище, ініціали (жирними літерами, вирівнювання по правому краю 

двома рядками українською або російською та англійською мовами). 

2. Інформація про наукову установу/установи, яку/які представляє 

автор/автори матеріалів доповіді; вказати назву установи, e-mail автора/авторів 

(вирівнювання по правому краю). 

3) Після вільного рядка: назва тез доповіді українською або російською 

мовою (великими жирними літерами, вирівнювання по центру).  

4) Пропускаючи вільний рядок, назва матеріалів доповіді англійською 

мовою (великими жирними літерами, вирівнювання по центру). 

5) Через вільний рядок: текст матеріалів доповіді (вирівнювання за 

шириною сторінки, латинські назви видів виділяються курсивом). 

6) Посилання на літературні джерела подавати в дужках, вказуючи 

прізвище автора та рік публікації. Наприкінці матеріалів навести список 

використаних літературних джерел, відповідно до вимог ДАК МОН України.  

7) Матеріали можуть містити таблицю, графік чи рисунок (фото). НЕ 

використовувати зміни регістрів, шрифтів, виділень, форматування тексту. На 

адресу оргкомітету надсилається електронний варіант матеріалів. 

 

Оргкомітет залишає за собою право редагувати та відхиляти матеріали, 

що не відповідають тематиці конференції або не оформлені згідно зазначених 

вимог. 

 



Приклад структури тез доповідей: 

 

Юзик А. В. 

Yuzyk A.V. 

Національний природний парк «Черемоський» 

e-mail: andriyuzuk@gmail.com 

 

ПРАЛІСИ І СТАРОВІКОВІ ЛІСИ – ЦІННІ ОБ’ЄКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

БІОРІЗНОМАНІТТЯ 

 

VIRGIN AND OLD GROWTH FORESTS ARE THE VALUABLE OBJECTS 

OF BIODIVERSITY CONSERVATION 

 

Текст матеріалів доповіді... 

 

Список використаних літературних джерел 

1.  

 

 

ОРГВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Оргвнесок складає 220 гривень для учасників з України та 15 Євро для 

учасників із-за кордонну. У суму оргвнеску заочних учасників входить: 

публікація матеріалів, вартість поштової пересилки збірки конференції. 

У суму оргвнеску очних учасників входять: публікація, папка з 

матеріалами конференції, участь у кава-брейках, заплановані екскурсії. 

 

Сплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок закладу, що 

відправляє у відрядження, або за власний кошт учасників конференції. У другому 

інформаційному листі оргкомітетом буде надано інформацію про можливі 

варіанти поселення. 

 

Оргвнесок надсилайте поштовим переказом на ім’я Юзик Діани 

Іванівни (вказуючи до «запитання») за адресою: вул. Українська, 186, 

смт Путила, Чернівецька область, УКРАЇНА, 59100, де обов’язково вказати 

П.І.Б. відправника (повністю), зворотну адресу і повідомлення «Сплата 

оргвнеску і публікації». У разі виникнення будь яких питань пов’язаних зі 

сплатою оргвнеску або інших з приводу конференції звертатись за                   

тел. 0665945918 (Юзик Діана Іванівна), 0979525277 (Юзик Андрій 

Валентинович). 

 

або оргвнесок надсилайте на картковий рахунок у ПриватБанку: 

4149 4978 1516 0124 (Юзик Андрій Валентинович) 

 

Копію чеку про сплату оргвнеску надсилайте на e-mail оргкомітету в 

окремому файлі (Orgvnesok.doc) (із вказівкою на чеку прізвища та міста 

відправника). 

mailto:andriyuzuk@gmail.com


 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Заявка на участь у конференції надсилається окремим файлом 

(наприклад, Petrenko_zayavka.doc). 

 

Приклад оформлення заявки: 

Прізвище __________________________________________ 

Ім’я, по батькові ____________________________________ 

Наукова установа, ВУЗ _______________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання ________________________ 

Контактний телефон _________________________________ 

e-mail _____________________________________________ 

Назва доповіді ______________________________________ 

Форма участі (заочна, очна) ___________________________ 

Форма очної участі (усна доповідь, стендова, участь без доповіді) 

__________________________________________________ 

Секція (напрямок) ___________________________________ 

Адреса для листування (з індексом) _____________________ 

Необхідність у поселенні _____________________________ 

Необхідність у запрошенні ____________________________ 

 

УВАГА! Матеріали будуть надруковані лише у разі своєчасної сплати 

організаційного внеску. Сплата комісії за банківські операції не входить до 

суми оргвнеску і відбувається за рахунок платника. Квитанції вважаються 

отриманими, якщо оргкомітет надіслав підтвердження про їх отримання на 

Вашу електронну адресу. У разі відсутності підтвердження, просимо 

надіслати квитанції ще раз.  

 

ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

24 лютого 2017 року – останній термін подання заявок, матеріалів та 

сплати оргвнеску; 

до 01 квітня 2017 р. – розсилка ІІ інформаційного листа; 

14 квітня 2017 р. – останній термін підтвердження очної участі в 

конференції. 

 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ 

 

Національний природний парк «Черемоський», 

вул. Українська, 186, смт Путила, Чернівецька область, УКРАЇНА, 59100 

e-mail: cheremoskyj.conf2017@gmail.com 

 

 

Другий інформаційний лист і офіційне запрошення на конференцію буде 

надіслано учасникам, які зареєструвалися, надіслали файл із матеріалами та 

сплатили оргвнесок. 

 

mailto:cheremoskyj.conf2017@gmail.com


До початку конференції заплановано видати збірку матеріалів доповідей 

учасників. 

 

ДО ЗУСТРІЧІ В ПУТИЛІ! 


