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Шановні колеги! 
Організаційний комітет запрошує Вас взяти участь у Х Міжнародній 

науковій конференції «Актуальні проблеми дослідження довкілля», яка 

відбудеться 25-26 травня 2023 року на базі природничо-географічного факуль-

тету 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 дослідженнях довкілля 

• Актуальні питання методик навчання природничих дисциплін 

 
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 вищих навчальних закладів, а також тих, хто 

цікавиться проблемами взаємодії природи і суспільства. Оргкомітет не 

співпрацює з представниками Російської Федерації та Білорусі. 

Форми участі: очна, дистанційна (онлайн), заочна.  

Робочі мови:  українська, англійська.  

Оргкомітет залишає за собою право проведення конференції лише в онлайн 

форматі 

 
Реєстрація та умови подання матеріалів 

Для участі у конференції необхідно заповнити електронну реєстраційну 

форму за посиланням https://forms.gle/b4zrf3Yz1KjYaeGq9 і електронною 

поштою подати текст матеріалів доповіді, які будуть опубліковані у 

електронному 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 – 

30 квітня 2023 року. 

Всім зареєстрованим учасникам конференції на їх електронну адресу 

надсилається підтвердження про реєстрацію протягом трьох робочих днів після 

відправлення реєстраційної форми. У разі відсутності підтвердження прохання 

зв’язатися з оргкомітетом. 

https://forms.gle/b4zrf3Yz1KjYaeGq9


Вимоги до оформлення матеріалів 
Тексти матеріалів доповідей обсягом від 2 повних сторінок (включаючи 

таблиці і рисунки) повинні бути набрані у редакторі Microsoft Word 

українською або англійською мовами. Матеріали друкують на сторінках 

формату А4 шрифтом Times New Roman (формат 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 та 

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.  

Ілюстрації мають бути інтегровані в текст документа Word. Таблиці 

подаються в книжковій орієнтації на сторінці.  

Бібліографічні посилання подаються 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 складається згідно наведеного нижче зразка. 

 
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) 

Приклад оформлення рисунка 

 
Рис. 1. Назва рисунка 

 

Приклад оформлення таблиці 

Таблиця 1  

Назва таблиці 

pH NaH2PO4, мл Na2HPO4, мл 

7,0 39,0 61,0 

7,2 28,0 72,0 



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 та вартість публікації 
Участь у конференції безкоштовна, організаційний внесок не передбачено. 

Електронна версія збірника матеріалів та електронний сертифікат 

учасника безкоштовні. Матеріали конференції буде оприлюднено у репозитарії 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(eSSPUIR), на сайті університету та сайтах-партнерах. Для часткової 

компенсації витрат (верстка макету, редагування текстів) учасники конференції 

оплачують вартість публікації у розмірі 25 грн. за сторінку, оформлену згідно 

наведених вище вимог. 

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 

У перший день конференції (25 травня) передбачається проведення безкош-

товних екскурсій: до Ботанічного саду Сумського державного педагогічного 

університету імені А. С. Макаренка; по історичних та цікавих місцях м. Суми.  

У другий день (26 травня) планується проведення екскурсії до 

Гетьманського НПП (м. Тростянець, Сумська область). Вартість участі у цій 

екскурсії буде зазначена у другому інформаційному листі, записатися на неї 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 

гуртожитку Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

Для пошуку помешкання під час конференції Ви також може скористатися 

онлайн сервісом AirBNBs. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100079738635137&_se_imp=0MyvyTu9m3ZtLryUL&paipv=0&eav=AfasM6eR8rnXE-YCFA22FmlHElkXIr_6pXM6FkyRuO6mB_OWk321Nkw97jq71JKd0G0&_rdr
https://visit.sumy.ua/en/ogliadova-ekskursiia-mistom-sumi/
http://www.getmanski.info/index.php/en/
https://www.airbnb.com.ua/s/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0/homes?adults=1&place_id=ChIJjw5wVMHZ0UAREED2iIQGAQA&refinement_paths%5B%5D=%2Fhomes&checkin=2022-10-10&checkout=2022-10-16&tab_id=home_tab&query=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0&flexible_trip_lengths%5B%5D=one_week&ne_lat=50.92781234471197&ne_lng=34.86435716017482&sw_lat=50.88402566297411&sw_lng=34.75801293715236&zoom=14&search_by_map=true&search_type=user_map_move


Програма конференції та другий інформаційний лист будуть сформовані 

на основі заявок, отриманих оргкомітетом, та розіслані разом із запрошеннями 

зареєстрованим очним учасникам до 10 травня 2023 року.  

 
Календар конференції 

Прийом заявок та матеріалів – до 30 квітня 2023 року. 

Розсилка другого інформаційного листа та запрошень – до 10 травня 2023 року. 

Реєстрація очних учасників – 25 травня 2023 року. 

Дні роботи конференції – 25-26 травня 2023 року.  

Від’їзд учасників – 26-27 травня 2023 року (можливий від’їзд учасників 

19 травня із залізничної станції Смородине-Тростянець). 

Розсилка збірників і сертифікатів заочним учасникам – до 10 червня 2023 року. 

 

Організаційний комітет 
Кудріна О.Ю., д.е.н., професор, проректор з наукової роботи Сумського 

державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка – голова; 

Кварта О.С., 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; 

Корнус А. О., к.геогр.н., доцент, заступник декана природничо-географічного 

факультету СумДПУ імені А.С. Макаренка – відповідальний секретар;  

Литвиненко Ю. І., к.б.н., доцент; Вакал А. П., к.б.н., професор; 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; Депутат О. Ю., викладач; Латишев В. С., 

викладач; Корнус О. Г., к.геогр.н., доцент; Буц Ю.В., д.техн.н., професор; 

Данильченко О. С., к.геогр.н., доцент; Король О.М., к.пед.н., доцент; 

Бабенко О. М., к.пед.н., доцент; Вакал Ю.С, доктор філософії; Кущ Ю.І., доктор 

філософії; Ляшенко В.П., д. біол. наук, професор; Харченко Ю. В., к.х.н., доцент; 

Гриценко К.О., студентка; Дубіковська А. В., магістрантка; Іволга Є.В., 

студентка. 

Інформація для контактів 

Поштова адреса 

оргкомітету  

Природничо-географічний факультет СумДПУ імені 

А.С. Макаренка, вул. Роменська, 87, м. Суми, Україна, 

40002 

Електронна адреса 

оргкомітету  
pgf.conference@gmail.com  

Електронна 

реєстраційна форма 
https://forms.gle/b4zrf3Yz1KjYaeGq9  

Телефони  
+38 (096) 419-33-72, +38 (066) 141-05-48 – Корнус 

Анатолій Олександрович (відповідальний секретар) 

 

ДО ЗУСТРІЧІ НА КОНФЕРЕНЦІЇ!  

mailto:pgf.conference@gmail.com
https://forms.gle/b4zrf3Yz1KjYaeGq9

