МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І. ФРАНКА
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ЛІСІВНИЧА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ПРИКАРПАТСЬКА ДЕРЖАВНА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА
ДОСЛІДНА СТАНЦІЯ ІНСТИТУТУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ГУЦУЛЬЩИНА»

ПРИРОДООХОРОННІ, ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНІ
ТА ЕКООСВІТНІ АСПЕКТИ
ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ
УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ
МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ,
ПРИСВЯЧЕНА 15-й РІЧНИЦІ НПП «ГУЦУЛЬЩИНА»
8-9 червня 2017 р.
м. Косів Івано-Франківської обл.

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі Міжнародної науковопрактичної конференції «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні
аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат», яка відбудеться 8-9
червня 2017 року в Національному природному парку «Гуцульщина» (м. Косів
Івано-Франківської обл.).
Голова оргкомітету: Стефурак Юрій Петрович – в. о. директора НПП
«Гуцульщина», кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник
Відповідальний секретар оргкомітету: Фокшей Стелла Ігорівна – зам.
начальника наукового відділу НПП «Гуцульщина».
Члени оргкомітету:
Іваненко І.Б. – к. б н, директор департаменту з питань заповідної справи,
заслужений природоохоронець України; Дудка І.О. – член-кореспондент НАН
України, д.б.н., професор, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України;
Дебринюк Ю.М. – дійсний член Лісівничої академії наук України, д.с.-г.н.,
професор, Національний лісотехнічний університет України; Парпан В.І. –
дійсний член Лісівничої академій наук України, д.б.н., професор, завідувач кафедри біоекології Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника, Заслужений лісівник України, директор Українського науково-дослідного
інституту гірського лісівництва ім. П.С. Пастернака; Сухомлин М.М. – д.б.н.,
професор кафедри ботаніки, Київський національний університет ім. Т.
Шевченка; Шпарик Ю.С. – член-кореспондент Лісівничої академії наук
України, д.с.-г.н., доцент кафедри лісознавства Прикарпатського національного
університету ім. В. Стефаника; Парчук Г.В. – к. б н, віділ формування мережі
природоохоронних територій Департаменту з питань заповідної справи,
заслужений природоохоронець України; Брусак В.П. – к.г.н., доцент кафедри
геоморфології та палеогеографії, Львівський національний університет ім. І.
Франка; Марискевич О.Г. – к.б.н., старший науковий співробітник, Інститут
екології Карпат НАН України; Абрамик М.І. – к с-г н, Прикарпатська
державна с-г дослідна станція Інституту сільського господарства Карпатського
регіону; Держипільський Л.М. – к.б.н., начальник наукового відділу НПП
«Гуцульщина»; Лосюк В.П. – к.с.-г.н., науковий співробітник НПП
«Гуцульщина»; Пасайлюк М.В. – к.б.н., старший науковий співробітник НПП
«Гуцульщина»; Погрібний О.О. – к.с.-г.н., науковий співробітник НПП
«Гуцульщина»; Петричук Ю.В. – завідувач лабораторії екологічного
моніторингу НПП «Гуцульщина»; Глодова Л.М. – науковий співробітник
Лабораторії екологічного моніторингу НПП «Гуцульщина»; Гостюк З.В. –
молодший науковий співробітник НПП «Гуцульщина».

Робота конференції планується за наступними напрямками:
1.
Вивчення, охорона та збереження флористичного і фауністичного
різноманіття Карпат.
2.
Мікологічні дослідження.
3.
Географічні дослідження. ГІС-технології на природно-заповідних
територіях.
4.
Дослідження та охорона об’єктів історико-археолого-культурної
спадщини Карпат.
5.
Роль природно-заповідних об’єктів у збалансованому розвитку гірських
територіальних громад.
6.
Екоосвітня та рекреаційна діяльність.
Під час конференції плануються екскурсії.
Робочі мови конференції: українська, англійська
Форма участі в конференції: очна (усна доповідь, презентація, участь без
доповіді) та заочна.
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ
Текст матеріалів доповідей має бути набраний у текстовому редакторі
Microsoft Word. Загальний обсяг тексту статті (з відомостями про авторів і
списком літератури) – до п’яти сторінок. Назва файлу повинна відповідати
прізвищу першого автора статті, поданого латиницею (наприклад,
Boiechko.doc)
Формат сторінки: А4
Шрифт:Times New Roman
Кегль:14, інтервал – 1.5
Поля: всі – 2 см, абзац – 1 см
Символи: з гарнітури Symbol
Вирівнювання:за шириною сторінки
Посилання на літературні джерела подавати в круглих дужках, вказуючи
прізвище автора та рік публікації. Матеріали можуть містити таблиці, графіки,
рисунки. Не використовувати зміни регістрів, шрифтів, виділень, форматування тексту. На адресу оргкомітету надсилати електронний варіант доповідей.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, що не
відповідають тематиці конференції або не оформленні відповідно до вимог.

Розташування і оформлення матеріалів доповідей мають бути такими:
- УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
- ініціали та прізвище автора (авторів) жирним шрифтом (14 кегль) (по
правому краю сторінки);
- повна назва установи, де виконане дослідження (14 кегль);
- адреса електронної пошти автора (авторів) курсивом; якщо авторів
декілька, то після прізвищ авторів і перед назвами установ ставляться
відповідні верхні індекси (арабськими цифрами) (12 кегль);
- заголовок статті великими літерами жирним шрифтом (14 кегль); якщо в
ньому наводиться назва виду, то в дужках обов’язково має бути вказана
родина або таксон вищого рангу, до яких цей вид (види) належить;
- анотація англійською мовою (12 кегль) (до 40 слів);
- ключові слова (не більше п’яти) подаються курсивом і відокремлюються
комами (12 кегль);
- текст статті (14 кегль); посилання на літературу в квадратних дужках
цифра, таблиці (кегль 12);
- список літератури в алфавітному порядку;
Приклад оформлення матеріалів доповідей:
УДК
Стефурак Ю.П.
Національний природний парк «Гуцульщина»
gutsulpark1@ukr.net

НПП «ГУЦУЛЬЩИНА» – 15 РОКІВ ДІЯЛЬНОСТІ
Текст матеріалів доповіді…
Література
1.
2.
3.
Оргвнесок за участь у конференції
Оргвнесок для учасників з України за електронний варіант збірника
матеріалів конференції становить 100 грн., друкований - 200 грн. та 15 Євро –
для учасників із-за кордону.
Оплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок
учасників конференції.
Оргвнесок надсилати поштовим переказом на ім’я Фокшей Стелли
Ігорівни (вказуючи «До запитання») за адресою НПП «Гуцульщина», вул.
Дружби, 84, м. Косів, Івано-Франківська обл., Україна, 78600. Обов’язково
вказати зворотню адресу, П.І.Б. відправника та позначити «Оргвнесок за
публікацію».

У випадку виникнення будь-яких питань з приводу конференції
звертатися за тел. 097-630-5921 (Стефурак Юрій Петрович), 098-275-4866
(Фокшей Стелла Ігорівна), 067-491-0860 (Держипільський Любомир
Михайлович).
Копію чеку про сплату оргвнеску надсилати на e-mail оргкомітету
окремим файлом (Orgvnesok.doc), вказавши прізвище відправника на чеку.
Кінцевий термін реєстрації, подачі матеріалів доповідей, оплати
оргвнеску – 1 квітня 2017 року. Усім зареєстрованим учасникам конференції
на електронну адресу буде надіслано підтвердження про реєстрацію.
Заявка учасника міжнародної науково-практичної конференції
«Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого
розвитку Українських Карпат»
Заявка надсилається окремим файлом (напр., Boiechko_zaiavka.doc)
Прізвище
Ім’я
По батькові
Установа
Посада
Науковий ступінь, вчене звання
Контактний телефон
E-mail
Адреса для листування
Назва доповіді
Форма участі
Форма очної участі: пленарна доповідь,
секційна доповідь, стендова доповідь
Секція
Необхідність в поселенні
Необхідність у запрошенні

25 травня 2017 року – останній термін підтвердження очної участі в
конференції.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ
Національний природний парк «Гуцульщина»,
Вул. Дружби, 84, м. Косів, Івано-Франківська обл., Україна, 78600
E-mail: stellakosiv@gmail.com

ДРУГИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
буде містити детальну інформацію, включаючи програму конференції,
екскурсійну програму та офіційне запрошення на конференцію і буде
розісланий зареєстрованим учасникам до 1 травня 2017 р.

До зустрічі на Гуцульщині

