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Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас прийняти участь у науково-практичній конференції, присвяченій 10-річчю 

створення НПП «Прип’ять-Стохід», яка відбудеться 16-18 серпня 2017 року в смт Любешів 

Волинської області. Ночівля (70 грн. / ніч) на базі Любешівського технічного коледжу ЛНТУ (вул. 

Бреська, 7), є можливість централізованого харчування (40-70 грн. / обід). 

Основні напрями роботи конференції: 

- результати польових досліджень на територіях установ природно-заповідного фонду (ПЗФ); 

- елементи моніторингу в установах ПЗФ; 

- наукові дослідження на інших ПЗФ та прилеглих територіях. 

Робочі мови конференції: українська, англійська. 

Форми участі у роботі конференції: 

- очна – з участю у роботі конференції (виступ з доповіддю, екскурсія); 

- заочна – без участі у роботі конференції (надсилання матеріалів для публікації). 

Публікація матеріалів конференції - планується до початку роботи конференції. 

Вимоги до оформлення матеріалів: статті з структурними елементами (резюме, а не абстракт 

українською і англійською мовами, вступ, методи досліджень, результати і обговорення, висновки, 

літератури, посилання на яку робляться у квадратних дужках цифрами відповідної нумерації зі 

списку), обсягом до 6 сторінок формату А4 (для дослідників НПП «Прип’ять-Стохід» – до 10 

сторінок). Текст має бути представлений у текстовому редакторі Microsoft Word, стиль шрифту Times 

New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац 0,75. Поля – всі по 2 см. 

Вирівнювання тексту за шириною. Графіка (рис., табл.) – у чорно-білому варіанті. 

Розміщення на сторінці: у верхньому лівому кутку – УДК, нижче великими літерами напівжирним 

шрифтом (по центру), нижче напівжирним шрифтом (по центру) – ім’я та прізвище автора(-рів), під 

ним(-и) нижче повна назва організації, місто (селище, район, область), електронна адреса. Структурні 

заголовки у статті виділяються напівжирним шрифтом. 

Заявку на участь (у довільній формі) і матеріали надсилати до 15 червня 2017 р. на електронну 

пошту: npppsl@gmail.com (про участь), michaelkhymyn@ukr.net (матеріали на конференцію). 

Редакція залишає за собою право редагувати, приймати та відхиляти надіслані матеріали. 

Оргвнесок за участь у конференції (надсилається лише після підтвердження про включення 

матеріалів до публікації) – 150 грн. для очних учасників (друк матеріалів конференції, кава-брейк, 

екскурсія) і 100 грн. – для заочних учасників (друк матеріалів конференції і поштова пересилка). 

Інша інформація – рахунок, на який пересилати кошти, програма конференції тощо буде 

надіслана у наступному (наступних) інформаційному листі. 

За довідками звертатися за телефонами: 

0673616921, 0662324734 Сащук Олександр Іванович – директор НПП «Прип’ять-Стохід» 

0959189880 Химин Михайло Васильович – заступник директора з науково-дослідної роботи 
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