Важливі дати конференції
15 липня 2017 р. – останній термін подання заявок та матеріалів
доповідей;
1 серпня 2017 р. – розсилка ІІ інформаційного листа;
14 вересня 2017 р. – відкриття конференції.

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК
“ДНІСТРОВСЬКИЙ КАНЬЙОН”
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ КАРПАТ НАН УКРАЇНИ

Оргвнесок
Очна участь – еквівалент 250 грн. Заочна участь – 100 грн.
У суму оргвнеску очних учасників входить публікація статті,
вартість екскурсії, пакет учасника конференції, кава-брейк.
У суму оргвнеску заочних учасників входить вартість публікації
статті та поштова пересилка збірника матеріалів.
Оплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок
учасників конференції.
Оргвнесок надсилати на картковий рахунок у ПриватБанку
5168757240672453, Сідоров Аркадій Іванович.
У разі виникнення будь-яких питань, пов’язаних зі сплатою
оргвнеску, звертатися за тел. 0982508764.
Копію квитанції про сплату оргвнеску надсилайте на e-mail
оргкомітету в окремому файлі (Orgvnesok) (із вказівкою на чеку прізвища
та міста відправника).

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМ. В. ГНАТЮКА
ВП НУБІП УКРАЇНИ “ЗАЛІЩИЦЬКИЙ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ
ІМ. Є.ХРАПЛИВОГО”
УКРАЇНСЬКЕ ПАЛЕОНТОЛОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО

За довідками звертатись:
НПП «Дністровський каньйон»
вул. Ольжича, 48. м. Заліщики Тернопільської області,
48601 Україна
Телефон: (03554) 2-24-34;
096-883-76-44 (Вікирчак Олександр Костянтинович)
Е-mail: confNPPDK@ukr.net
Інформація про конференцію буде розміщена на офіційному веб-сайті
НПП “Дністровський каньйон”: www.dnistercanyon.pp.ua
Подальша інформація щодо проведення конференції буде
надіслана зареєстрованим учасникам у другому інформаційному
листі після 1 серпня 2017 року
Чекаємо Вас на нашій конференції!
Будемо вдячні за поширення інформації серед ваших колег!

II Міжнародна науково-практична конференція

НАУКОВІ ЗАСАДИ
ПРИРОДООХОРОННОГО
МЕНЕДЖМЕНТУ ЕКОСИСТЕМ
КАНЬЙОНОВОГО ПРИДНІСТРОВ’Я
170 років палеонтологічних досліджень у регіоні
14 – 15 вересня 2017 р.
м. Заліщики, Тернопільська область

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Міжнародній науково-практичній
конференції “Наукові засади природоохоронного менеджменту
екосистем Каньйонового Придністров’я”, присвяченій 170-тій річниці
публікації праці Рудольфа Кнера, котра стала початком ґрунтовних
палеонтологічних досліджень Дністровського каньйону. Конференція
відбудеться 14-15 вересня 2017 року на базі Національного природного
парку «Дністровський каньйон» (м. Заліщики, Тернопільської обл.).

Напрямки роботи конференції
1. Геоморфологічна, геологічна та палеонтологічна різноманітність й
культурологічна унікальність Каньйонового Придністер’я.
2. Флористичне та фітоценотичне різноманіття природоохоронних
територій та проблеми його охорони, збереження та відновлення.
3. Зообіота природоохоронних територій, проблеми її інвентаризації,
охорони, збереження та відтворення.
4. Антропогенна трансформація екосистем Каньйонового Придністров’я.
5. Актуальні питання екологічного менеджменту природоохоронних
територій та оптимізації екомережі.
6. Роль екологічної освіти для збереження природного різноманіття та
сталого розвитку регіонів.
Робочі мови конференції: українська, англійська

Оргкомітет
Голова оргкомітету: директор національного природного парку
“Дністровський каньйон” М.Ф. Шкільнюк
Члени оргкомітету: д.г.н., проф., зав. кафедри геоекології ТНПУ ім. Володимира Гнатюка Л.П. Царик; к.б.н., с.н.с., зав. відділу охорони природних екосистем інституту екології Карпат НАН України О.О. Кагало, к.б.н., с.н.с. Державного природознавчого музею НАНУ В.К. Войчишин; к.г.-м.н., с.н.с., зав.
відділу геології ННПМ В.П. Гриценко; директор ВП НУБіП України
“Заліщицький аграрний коледж ім. Є.Храпливого” В.С. Глова; д.б.н., проф.,
зав. кафедри ботаніки та охорони природи Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича І.І. Чорней; к.і.н., д.г.н., доц. кафедри фізичної
географії і раціонального природокористування ЧНУ ім. Ю. Федьковича
Б.Т. Рідуш; к.б.н зав. науково-експозиційного відділу природи краю Чернівецького обласного краєзнавчого музею І.В. Скільський; начальник Управління
екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА О.В. Сінгалевич; заступник начальника Управління екології та природних ресурсів Тернопільської ОДА
І.О. П’ятківський; науковий співробітник НПП “Дністровський каньйон”
П.М. Площанський, начальник відділу екологічної освіти НПП
“Дністровський каньйон” А.І. Сідоров.

Для участі у конференції необхідно до 15 липня 2017 року надіслати
заявку на участь у конференції та матеріали доповіді на адресу
оргкомітету: confNPPDK@ukr.net

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді
Стаття обсягом до 2 сторінок повинна бути надрукована у текстовому
редакторі Microsoft Word (*.doc). Шрифт – Times New Roman, 12 пт,
інтервал – одинарний, перший рядок абзацу – відступ 1 см. Формат паперу
– А-4. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Таблиці і рисунки
розміщуються у тексті.
Прізвище автора, установа, електронна пошта, анотація (не більше 60
слів) та список літератури – 10 пт. Список використаної літератури
подається в кінці публікації (слово “Література” не ставиться).

Зразок оформлення статті
УДК 502.172
ЕКОЛОГО-ЦЕНОТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ TRAPA NATANS L. В ЛАНДШАФТНОМУ
ЗАКАЗНИКУ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ "КАСПЕРІВСЬКИЙ"
Мандзюк Л.О.
НПП “Дністровський каньйон”
e-mail: LesiaMandziuk@gmail.com
Mandzyuk L.O. Ecological and coenotical features of Trapa natans L. іn Landscape conservation area "Kasperivskyi". Анотація англійською

Текст статті з таблицями та рисунками
Заявка на участь у конференції
Заявку надсилати в електронній формі окремим файлом, назва файлу –
прізвище учасника латиницею. У заявці необхідно вказати: П.І.Б.,
науковий ступінь, вчене звання, місце роботи (навчання), посаду, адресу
для листування, номер контактного телефону й факсу, адресу електронної
пошти, назву доповіді, напрям, форму участі (очна, заочна), форму
доповіді (пленарна, секційна, стендова), потреба у поселенні (так / ні).
До початку конференції планується видати збірник матеріалів
доповідей учасників конференції.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати чи відхиляти матеріали
що не відповідають вимогам оформлення чи тематиці конференції.

