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Шановні колеги!
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у ІХ Міжнародній
науковій конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», яка
відбудеться 25-27 травня 2021 року на базі природничо-географічного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка
та Гетьманського національного природного парку.














Прогнозовані напрями роботи конференції:
Вивчення і охорона ландшафтного, ценотичного та видового різноманіття
Геоекологія та раціональне природокористування
Суспільно-географічні аспекти дослідження довкілля
Рекреаційно-туристський потенціал регіонів
Якість довкілля та здоров’я населення
Проблеми експериментальної біології
Хіміко-екологічний моніторинг довкілля
Екологічна безпека
Математичне моделювання та прогнозування стану довкілля
Геоінформаційні системи в екології
Актуальні питання методик навчання природничих дисциплін
Сучасний стан та актуальні напрями наукових досліджень у Гетьманському
національному природному парку

Умови та форми участі
Запрошуємо до участі фахівців у галузі біології, географії, екології та хімії,
працівників державних і громадських природоохоронних установ і організацій,
науковців, викладачів та студентів закладів вищої освіти, а також тих, хто
цікавиться проблемами взаємодії природи і суспільства.
Форми участі: очна (усна доповідь, стендова доповідь, участь без
доповіді), дистанційна.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Реєстрація та умови подання матеріалів
Для участі у конференції необхідно заповнити електронну реєстраційну форму
за
посиланням
https://docs.google.com/forms/d/1bTiHkbT_WNzvPc8KIBhat6UtLToNTVElgGrQskTepE/edit і подати текст матеріалів доповіді, які
будуть опубліковані у збірнику наукових праць конференції. Якщо матеріали
написані кількома авторами, то реєстраційну форму заповнюють усі автори, а
файл з текстом доповіді подає лише перший автор. Текст матеріалів доповіді
(приклад назви файлу – berezenko_tekst.doc) надсилається на адресу оргкомітету
(e-mail) в електронному вигляді.
Кінцевий термін подачі заявок на участь та матеріалів доповідей –
5 травня 2021 року.

Усім зареєстрованим учасникам конференції на їх електронну адресу
надсилається підтвердження про реєстрацію протягом трьох робочих днів після
відправлення реєстраційної форми. В разі відсутності підтвердження прохання
зв’язатися з оргкомітетом.
Вимоги до оформлення матеріалів
Тексти матеріалів доповідей обсягом 2-6 повних сторінок (включаючи
таблиці і рисунки) повинні бути набрані у редакторі Microsoft Word
українською, російською або англійською мовами. Матеріали друкують на
сторінках формату А4 шрифтом Times New Roman (формат Windows/Word –
6.0 і вище), кегль 14 pt, інтервал 1,5, без переносів. Поля з усіх боків по 20 мм.
Назва статті має бути написана звичайним напівжирним шрифтом,
орієнтація заголовка центрована. Далі (на наступному рядку) прізвище й
ініціали автора/авторів (шрифт центрований, напівжирний курсив), нижче –
назва установи (шрифт звичайний, центрований) та (за необхідності)
електронна адреса автора. Текст матеріалів має бути відокремлений порожнім
рядком, вирівнювання тексту – по ширині, без нумерації сторінок; відступ
абзацу – 1,25 см.
Основний текст оформляють без використання оригінальних стилів, бажано
уникати підтекстових зносок; він має бути ретельно вичитаний, не містити
прихованого тексту та тексту, розміченого кольорами.
Допускається використання рисунків і таблиць. Ілюстрації слід включати в
текст і подавати у вигляді окремих файлів у форматі JPEG (наприклад,
berezenko.jpeg) з роздільною здатністю 300 dpi у реальних розмірах рисунка;
бажано уникати напівтонових та кольорових рисунків. Таблиці подаються з
книжковою орієнтацією на сторінці.
Бібліографічні посилання подають у цифровому вигляді у квадратних
дужках відповідно до списку використаних джерел, уникаючи автонумерації та
автоматично генерованих кінцевих посилань. Список використаних джерел
(кегль 12 pt) має бути відокремлений від тексту порожнім рядком.
Бібліографічний опис джерел складають відповідно до чинних стандартів
оформлення списку наукових публікацій.
Зразок оформлення матеріалів
Біорізноманітність Гетьманського національного природного парку (14 pt)
Березенко П. О. (14 pt)
Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (14 pt)
berezenko@ukr.net
Текст матеріалів доповіді (14 pt)
Список використаних джерел (12 pt)
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Оргкомітет конференції залишає за собою право редагувати матеріали
та відхиляти такі, що не відповідають указаним вимогам або тематиці
конференції. У випадку відхилення матеріалів сплачені кошти буде
повернуто авторам із вирахуванням витрат на пересилку.
Організаційний внесок і вартість публікації
Електронну версію збірника матеріалів і скан-копію сертифіката
учасника конференції буде розіслано всім зареєстрованим учасникам.
Матеріали конференції буде оприлюднено у репозитарії Сумського державного
педагогічного університету імені А. С. Макаренка (eSSPUIR), на сайті
університету та сайтах-партнерах. Для часткової компенсації організаційних
витрат учасники конференції вносять кошти у розмірі 25 грн. за сторінку.
Ті, хто бажає отримати друкований примірник збірника та друкований
сертифікат учасника додатково сплачують 60 грн. У цьому випадку збірники
та сертифікати будуть роздані очним учасникам під час реєстрації або надіслані
заочним учасникам «Укрпоштою» за рахунок отримувача (для учасників
з України). Розсилка збірників і сертифікатів заочним учасникам буде здійснена
протягом тижня по закінченні конференції.
За умови очної участі кожним учасником сплачується оргвнесок (як
першим автором, так і співавторами, якщо вони планують бути присутніми на
конференції), який складає 80 грн. В оргвнесок включені канцелярські витрати
на формування папок учасника, які будуть видані під час реєстрації, участь у
кава-брейках та екскурсійній програмі містом Суми. У випадку, якщо учасник,
який сплатив оргвнесок, не буде присутнім на конференції, надіслані ним кошти
не повертаються.
Кошти необхідно перерахувати на карту Приватбанку 4149 4991 4324 9983
на ім’я Гриценко Катерини Олегівни (при цьому необхідно враховувати
комісію банку, яка становить 0,5% від суми переказу). Електронну копію
квитанції про сплату необхідно надіслати разом із матеріалами на електронну
адресу оргкомітету.
Екскурсії, харчування та проживання
Першого дня конференції (25 травня) передбачається проведення безкоштовних екскурсій: до Ботанічного саду Сумського державного педагогічного
університету імені А. С. Макаренка, історичними та цікавими місцями м. Суми.
Другого дня кнференції (26 травня) планується проведення додаткової секції
«Сучасний стан та актуальні напрямки наукових досліджень у
Гетьманському національному природному парку», яка пройде у м. Охтирка
(Сумська область). Для цього буде організовано екскурсію до Гетьманського
НПП. Вартість участі у даній екскурсії буде зазначена у другому інформаційному
листі, а записатися і внести кошти можна буде під час реєстрації.

Харчування та проживання учасників здійснюється за власний рахунок.
Пропонується розміщення учасників конференції у готелях міста або в
готельному комплексі студмістечка, про вартість та умови проживання в яких
буде повідомлено зареєстрованим учасникам додатково у другому
інформаційному листі.
Програма конференції та другий інформаційний лист будуть сформовані
на основі заявок, отриманих оргкомітетом, та розіслані разом із запрошеннями
зареєстрованим очним учасникам до 17 травня 2021 року. У другому
інформаційному листі також буде подано детальну інформацію про вартість та
умови проживання і харчування учасників.
Календар конференції
Прийом заявок і матеріалів – до 5 травня 2021 року.
Розсилка другого інформаційного листа та запрошень – до 17 травня 2021 року.
Реєстрація очних учасників – 25 травня 2021 року.
Дні роботи – 25–26 травня 2021 року.
Від’їзд учасників – 26–27 травня 2021 року.
Розсилка збірників і сертифікатів заочним учасникам – до 10 червня 2021 року.
Оргкомітет конференції залишає за собою право проведення конференції у
форматі online, зважаючи на можливе посилення карантинних обмежень.
У цьому випадку очним учасникам буде повернуто сплачені кошти
організаційного внеску.
Організаційний комітет
Шейко В. І., д.б.н., професор, професор кафедри біології людини та тварин
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка –
співголова;
Яковенко О. В., в.о. директора Гетьманського національного природного парку –
співголова;
Міронець Л. П., к.пед.н., доцент, декан природничо-географічного факультету
Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка –
заступник голови;
Панченко С. М., д.б.н., доцент, начальник науково-дослідного відділу
Гетьманського національного природного парку – заступник голови;
Литвиненко Ю. І., к.б.н., доцент, заступник декана природничо-географічного
факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка – відповідальний секретар;
Жерносєков Д. Д., к.б.н., доцент, зав. кафедри біотехнології Поліського
державного університету (м. Пінськ, Білорусь); Радзієвський П. В., д.б.н.,
професор
Ченстоховського
політехнічного
університету
(Польща);
Раздайбедін В. М., к.б.н., професор Державного університету Сент-Клауд
(Міннесота, США);
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка:
Вакал А. П., к.б.н., професор; Данько Я. М., к.б.н., доцент; Москаленко М. П.,
к.б.н., доцент; Торяник В. М., к.б.н., доцент; Говорун О. В., к.б.н., доцент;
Генкал С. Е., к.пед.н., доцент; Мерзлікін І. Р., к.б.н., доцент; Пташенчук О. О.,

к.пед.н.; Касьяненко О. А., ст. викладач; Депутат О. Ю., викладач; Латишев В.
С., викладач; Корнус А. О., к.геогр.н., доцент; Корнус О. Г., к.геогр.н., доцент;
Сюткін С. І., к.геогр.н., доцент; Данильченко О. С., к.геогр.н.; Бова О. В.,
к.геогр.н., доцент; Бабенко О. М., к.пед.н., доцент; Касьяненко Г. Я., к.х.н.,
доцент; Більченко М. М., к.х.н., доцент; Скляр А. М., к.х.н., професор;
Харченко Ю. В., к.х.н.; Гриценко К.О., студентка; Дубіковська А. В., студентка.

Поштова адреса
оргкомітету
Електронна адреса
оргкомітету
Електронна
реєстраційна форма
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Інформація для контактів
Природничо-географічний факультет СумДПУ імені
А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна,
40002
pgf.conference@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/1bTiHkbT_WNzvPc8KIBhat6UtLToNTVElgGrQskTepE/edit
+38 (0542) 68-59-11 – деканат
природничо-географічного факультету СумДПУ імені
А.С. Макаренка
+38 (067) 171-30-02, +38 (063) 300-89-57
– Литвиненко Юлія Іванівна (відповідальний секретар)
ДО ЗУСТРІЧІ НА КОНФЕРЕНЦІЇ!

