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Міжнародна  

науково-практична конференція  

« ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО, ЛАНДШАФТНОГО РІЗНОМАНІТТЯ 

ТА ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ В КОНТЕКСТІ 

ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ» 
 

до 15 річчя заснування Мезинського національного природного парку  
 

22–24 квітня 2021 р.,  

 м. Чернігів, Національний університет «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка;  

 Новгород-Сіверський район с. Деснянське, Мезинський національний 

природний парк. 
 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

ЗАПРОШУЄМО  ВАС  

взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Збереження 

біологічного, ландшафтного різноманіття та історико-культурної спадщини 

в контексті збалансованого розвитку», яка відбудеться 22–24 квітня 2021 р., у 

очно-заочному форматі (в залежності від епідеміологічної ситуації). 

 
 



Основні напрями конференції: 

 Біологічне різноманіття окремих регіонів: стан, відтворення та охорона. 

 Ландшафтне різноманіття окремих регіонів: стан, відтворення та охорона. 

 Історико-археологічні,  краєзнавчі та етнографічні  дослідження на 

природно-заповідних територіях. 

 Екологічні проблеми довкілля окремих регіонів та шляхи його оптимізації. 

 Екологічна освіта та виховання в контексті збалансованого розвитку. 

 Туристичні та рекреаційні особливості окремих регіонів. 
 

Робочі мови конференції: українська, англійська,  російська, польська. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

Голова оргкомітету : 

Симоненко Ніна Василівна, директор Мезинського національного природного 

парку. 

Голова наукового оргкомітету : 

Дятлов Володимир Олександрович, перший проректор, проректор з науково-

педагогічної роботи  Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, д.і.н., проф. 
 

Співголови оргкомітету: 

Карпенко Юрій Олександрович, начальник науково-дослідного відділу 

Мезинського НПП, к.б.н., доц., завідувач кафедри екології та охорони природи 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,  

Лукаш Олександр Васильович, голова наукової ради Чернігівського обласного 

осередку Всеукраїнської екологічної ліги,  д.б.н.,  професор кафедри екології та 

охорони природи Національного університету «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка,   

Потоцька Світлана Олександрівна, голова Чернігівської обласної організації 

Українського товариства охорони природи, к.б.н., доцент кафедри біології  

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка, 

Дайнеко Микола Михайлович, к.б.н., доц. завідувач кафедри ботаніки  

Гомельського державного університету імені Ф. Скорини, 

Александр Астел, проф., д.н., проректор Поморської Академії в Слупську.  

 

Члени оргкомітету:  

Яковенко Олександр Іванович, начальник відділу еколого-освітньої роботи та 

рекреації Мезинського НПП, викладач кафедри екології та охорони природи 

Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т.Г. Шевченка,  

Луценко  Роман Миколайович, науковий співробітник науково-дослідного відділу 

Мезинського НПП, провідний науковий співробітник Музею історії Десятинної 

церкви (м. Київ), 

Назаров Назар Вікторович, молодший науковий співробітник  науково-

дослідного відділу Мезинського НПП. 
 

 

 



Секретаріат: 

Подоляко Лариса Петрівна, заступник нач. відділу еколого-освітньої 

роботи та рекреації Мезинського НПП, 

Усок Марина Михайлівна, провідний фахівець з екологічної освіти відділу 

еколого-освітньої роботи та рекреації Мезинського НПП, 

Науменко Людмила Миколаївна, провідний фахівець з екологічної освіти 

відділу еколого-освітньої роботи та рекреації Мезинського НПП. 

 

Адреси Оргкомітету конференції для оперативного спілкування: 
Кафедра екології та охорони природи, НУ «Чернігівський колегіум» імені 

Т.Г. Шевченка, вул. Гетьмана Полуботка 53, м. Чернігів, 

Мезинський національний природний парк, с. Деснянське, Новгород-

Сіверський  район, вул. Деснянська, 49а. 

 

Форма участі: 
1. Очна, або заочна участь. Доповідь у збірник матеріалів конференції.  

2. Електронна презентація та доповідь для учасників круглого столу. 

3. Участь в роботі круглого столу. 

Для участі у конференції необхідно до 01.04.2021 року надіслати в 

електронному вигляді заявку та текст доповіді.  

Текст треба подати окремим файлом, позначивши назву його за першим 

автором (Іvanenko_zaiavka.doc, Ivanenko_teza.doc), електронною поштою за 

адресою:  conf.mezin@gmail.com  з поміткою - Конференція 22-24.04.21 

До 10.04.2021 року після розгляду Оргкомітетом матеріалів доповідей на 

адресу учасників будуть надіслані  програма та організаційні умови проведення 

конференції та круглого столу.  

 

Організаційний внесок 

Оргвнесок очної участі в конференції – 250 грн., заочна участь у 

конференції безкоштовна; вартість однієї сторінки у збірнику конференції - 25 

грн. 

Виїзна частина конференції планується у візит-центрі  Мезинського 

національного природного парку (в залежності від епідеміологічної ситуації на 

час його проведення). 

Матеріали конференції будуть опубліковані в збірнику науково-практичної 

конференції. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 
Загальний обсяг тексту доповіді до 5 повних сторінок. Формат сторінки – 

А4 (210х297 мм), орієнтація книжкова, параметри сторінки: всі поля – 20 мм. 

Редактор: Microsoft Word з розширенням doc., або docx. Шрифт Times New 

Roman, розмір – 12 pt, інтервал – 1,0.  

Основний текст – без переносів, відступ (абзац) – 1,25 см, вирівнювання за 

шириною. Таблиці, ілюстрації та формули вставляються за текстом.  

Літературні посилання в тексті наводять у квадратних дужках, вказують 

номер посилання за списком використаної літератури [1].  

mailto:conf.mezin@gmail.com


Оформлення літератури за ДСТУ 8302:2015. Латинські назви таксонів 

виділяють курсивом та наводять згідно останніх кодексів номенклатури.  

 

Зразок оформлення тексту доповіді 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ ФОНД ЯК ІНДИКАТОР ЕФЕКТИВНОСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ОХОРОНИ ПРИРОДИ ЧЕРНІГІВЩИНИ 

(1 пропущений рядок)  

С. М. Антоненко 
Державна установа «Інститут еволюційної екології» НАН України, м. Київ 

(1 пропущений рядок)  

Вступ 

Методи досліджень 

Результати  і обговорення досліджень 

Література 

 

ЗАЯВКА  
(заповнюється для кожного учасника) 

Країна 

 

 

Назва установи (організації) 

 

 

Прізвище  

 

 

Ім’я 

 

 

По батькові 

 

 

Службова  адреса 

 

 

Науковий ступінь, вчене звання, посада 

 

 

Поштова адреса 

 

 

Електронна адреса, e-mail 

 

 

Телефон для оперативного спілкування 

 

 

Назва напряму 

 

 

Назва доповіді 

 

 

Необхідність отримання  

екземпляру друкованого збірника 

 

 

Дата заповнення   

 

Студенти та аспіранти мають надсилати свої рукописи за узгодженням з науковим 

керівником, зазначивши ПІБ та місце роботи керівника. 

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали конференції, 

що не відповідають тематиці або вказаним вимогам та надсилає рукопис на 

коригування і доопрацювання автору. 

 


