
Вимоги до оформлення матеріалів: 

- матеріали подаються в електронному варіанті у 

форматі редактора Microsoft Word; 

- обсяг тексту тез - 2-4 повних сторінки          

формату А-4; 

- поля - 20 мм; шрифт – Times New Roman,      

кегель - 14 пт, інтервал між рядками - одинарний; 

- сторінки не нумеруються; 

- УДК (жирний стиль, вирівнювання ліворуч); 

- через один рядок розміщуються прізвище та 

ініціали автора, науковий ступінь, посада 

(жирний стиль), в дужках - місце роботи або 

навчання (основний стиль, вирівнювання 

ліворуч); 

- назва (жирний стиль, великі літери, 

вирівнювання ліворуч); 

- через рядок текст (основний стиль, абзац - 1 см; 

вирівнювання за шириною); 

- список використаних джерел наводиться за 

алфавітом в кінці публікації через рядок (розмір 

шрифту - 11, слово «Література» не ставиться). 

Посилання на джерела наводяться у тексті в 

круглих дужках із зазначенням автора і року 

(Бойко, 2019). Оформлення списку літератури - 

згідно діючого ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічні посилання. Загальні 

положення та правила складання»; 

- підпис «Таблиця №» розташовується праворуч, а 

заголовок нижче - посередині; наповнення 

таблиці - шрифт 12 пт, Times New Roman; 

- рисунки групуються як один об’єкт, приводяться 

до формату - відтінки сірого, розміщення по 

центру, назва рисунка після нього по центру; 

- всі формули набираються в редакторі Microsoft 

Eauatinn.  
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ДЕРЕВОСТАНІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ 

 

Основний текст ... (через рядок після назви з 

абзацу основним стилем). 

 

Список бібліографічних посилань (через 

рядок після основного тексту). 

 

 

Оргкомітет конференції залишає за собою 

право редагування або відхилення матеріалу, 

який виконаний та оформлений з 

недотриманням зазначених вимог 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

на базі Надслучанського інституту                                                             

Національного університету водного господарства 

та природокористування   

16-17 травня 2023 р.                                                                                             

відбудеться науково-практична конференція 

«Природно – ресурсний комплекс Західного 

Полісся  в контексті  сталого розвитку» 

Форма проведення конференції:                  

змішана (online, offline) 

 

Мета конференції: 

розгляд актуальних питань розвитку лісового 

господарства, екологічні проблеми Західного 

Полісся України, функціонування природно – 

заповідних фондів та історико – культурологічні  

проблеми розвитку регіону 

 

Напрямки та секції роботи конференції: 

1. Соціо-еколого-економічні пріоритети 

сталого розвитку. 

2. Сучасний стан лісового господарства 

Західного Полісся України. 

3. Проблеми та перспективи розвитку 

лісового господарства. 

4. Біорізноманіття та функціонування 

природно-заповідних територій. 

 

Робочі мови конференції:  

українська, англійська 

 

Кількість співавторів тез – не більше трьох. 

 

Для участі у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Природно – ресурсний 

комплекс Західного Полісся  в контексті  сталого 

розвитку» запрошуються вчені, науковці, 

аспіранти, провідні фахівці, молоді дослідники,      

студенти закладів вищої освіти, працівники 

науково-дослідних установ, підприємств, 

організацій, представники бізнесу та сфери 

управління, які активно займаються 

дослідженнями актуальних питань розвитку 

лісового господарства, екологічних проблем, 

економіки, туризму і суміжних галузей знань. 

 

Для участі у конференції необхідно надіслати: 

а) тези доповіді, оформлені згідно вимог (назва 

файлу повинна бути підписана відповідно до 

прізвища та ініціалів учасника конференції і 

містити  у другій частині слово «tezy», наприклад: 

Bondar_V.O._tezy); 

б) заявку на участь у конференції (назва файлу 

повинна бути підписана відповідно до прізвища та 

ініціалів учасника конференції та містити  у 

другій частині слово «zayavka», наприклад: 

Bondar_V.O._ zayavka) 

на адресу E-mail: konf_nsi2023@lis.institute в 

термін до 30 квітня 2023 р. 

 

Участь у конференції та публікація матеріалів 

безкоштовна. 

Додаткову інформацію можна отримати за 

телефоном: 

 

+380676992378 – Ірина Грицюк 

+380979273717 – Віктор Писаренко 
 

Матеріали друкуються в авторській редакції. За 

зміст, достовірність наведених фактів та 

оригінальність тез особисту відповідальність 

несе їх автор. 

ЗАЯВКА 

 
 

або подати файлом: 

ЗРАЗОК 

ЗАЯВКА 

на участь у науково-практичній конференції                                                  

«Природно – ресурсний комплекс                                                                    

Західного Полісся  в контексті  сталого розвитку» 

 

16-17 травня 2023 р. в м.Березне 

Прізвище ________________________________ 

Ім`я, по батькові __________________________ 

_________________________________________ 

Науковий ступінь (у разі наявності) __________ 

_________________________________________ 

Вчене звання (у разі наявності) ______________ 

Посада та місце роботи, навчання (повна назва 

установи, організації, для студентів, магістрів, 

аспірантів – курс/рік навчання ______________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Контактний телефон_______________________ 

 E-mail __________________________________ 

Тема доповіді ____________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Секція ________ 

Участь у конференції: 

- доповідь на конференції □ 

- лише друк тез доповідей у збірнику  □ 

mailto:konf_nsi2023@lis.institute

