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ПЕРШЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Вельмишановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної 
конференції «Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення 
у загальноосвітній школі», що відбудеться 19 квітня 2022 року (Полтавський 
національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка, кафедра ботаніки, 
екології та методики навчання біології). 
 

Основні напрями роботи конференції: 

1. Сучасний стан вивчення та охорони біорізноманіття природних та 
антропогенно-змінених територій. 

2. Сучасні проблеми теоретичної та прикладної екології. 
3. Актуальні проблеми біологічної освіти: стан та перспективи розвитку. 
4. Еколого-валеологічне виховання у навчальних закладах. 
5. Організація просвітницької діяльності територіальних громад щодо 

вивчення, розповсюдження та впровадження сучасних природоохоронних 
технологій. 

 

Умови публікації матеріалів конференції: 

Для опублікування матеріалів конференції на адресу редколегії (електронна 
пошта v8804279@gmail.com) необхідно до 14 квітня 2022 р. надіслати заповнену 
заявку (зразок додається), текст статті для опублікування та скановану копію 
квитанції про оплату. Заповнену заявку та файл із текстом наукової статті прохання 
називати за прізвищем першого автора латиницею (Ivanov.doc; 
Ivanov_vidomosti.doc). Усім учасникам, які надіслали на адресу редколегії заповнену 
заявку та файл із текстом статті, буде повідомлено про прийняття матеріалів до 
друку. Буде можливість отримати сертифікати учасника конференції (в 
електронному вигляді). 



Поліграфічні витрати: вартість публікації 1 стор. тез доповідей – 30 грн., 
вартість збірника – 50 грн. (пересилка збірника здійснюється Новою поштою за 
рахунок отримувача). Оплата здійснюється поштовим переказом на адресу, 
зазначену нижче. 

Кошти за публікацію перераховуються на картку Приватбанку 

5168 7451 0326 5713 (одержувач – Макарчук Вікторія В’ячеславівна; призначення 

платежу – мету переказу: «Оплата наукової статті (обов’язково зазначте Ваші 

ПІБ!!!)». З питань публікації матеріалів конференції звертатися до члена 

організаційного комітету конференції: Хілінської Тетяни Володимирівни, телефон 

066 607 17 18. 
 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 

Текст статті подається українською мовою, обсягом до п’яти сторінок формату 

А4, складені у текстовому редакторі Microsoft Word (формат .doc, .docх). Шрифт 

Times New Roman 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5. Поля – 2,5 см по периметру, 

абзацний відступ – 1,25 см. Текст без переносів. Графічний матеріал виконують у 

доступних для подальшого редагування програмах. Для рисунків і таблиць 
застосовують гарнітуру Times New Roman, 12 кегль, інтервал між рядками – 1, чорно-

біла гама, розміщення легенди – внизу рисунку. Під таблицями й рисунками слід 

вказувати джерело. Таблиці повинні мати заголовок і номер арабськими цифрами (у 
рядок із заголовком). Не допускається розташування таблиць в альбомному форматі. 

Ширина таблиць не повинна перевищувати ширину тексту. Математичні формули 

виконують у редакторі формул Microsoft Equation. Родові та видові латинські назви 

таксонів виділяються курсивом з вказівкою автора виду. Робота має бути 
відредагованою та ретельно вивіреною. 

За зміст матеріалів відповідають автори. Матеріали, які не відповідають 

вимогам, науковому рівню конференції та надіслані пізніше зазначеного строку, 
розглядатися та повертатися не будуть. 
 

Структура викладення матеріалу: 
 

УДК (зліва, напівжирний шрифт) 

 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

Петренко О.М.1, Василенко Т.В.2 

1Назва установи, місто, е-mail контактної особи 
2Назва установи, місто, е-mail контактної особи 

 

Учасникам конференції пропонується також розмістити публікацію у 

науковому фаховому виданні з біологічних наук – журналі «Біологія та 

екологія» Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка.  

Детально ознайомитися із умовами розміщення публікацій у журналі 

«Біологія та екологія», а також електронними версіями номерів можна на веб-
сторінці видання за електронною адресою: http://bioeco.pnpu.edu.ua/information/ 

authors 

Редколегія буде вдячна, якщо Ви ознайомите з цією інформацією своїх 

колег, зацікавлених в участі у підготовці збірника. 



ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Біорізноманіття: теорія, практика та методичні аспекти вивчення 

у загальноосвітній школі», що відбудеться 19 квітня 2022 року 

 

1. Прізвище, ім’я, по-батькові. 

2. Назва установи (організації), посада. 

3. Науковий ступінь. 

4. Вчене звання. 

5. Напрямок конференції. 

6. Назва статті. 

7. Контактна адреса, e-mail, номер моб. телефону. 

 

Контактна інформація: 

Полтавський національний педагогічний університет 

імені В.Г. Короленка, кафедра ботаніки, екології та методики навчання біології 

Адреса: м. Полтава, вул. Остроградського, 2, 37000. 

e-mail: v8804279@gmail.com 

Дяченко-Богун Марина Миколаївна – доктор педагогічних наук, 

професорка, завідувачка кафедри ботаніки, екології та методики навчання біології 

Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 

тел.:  +(095) 892 22 29. 

Макарчук Вікторія В’ячеславівна – старший лаборант кафедри ботаніки, 

екології та методики навчання біології Полтавського національного педагогічного 

університету імені В.Г. Короленка. 

тел.: +38(099) 136 39 13 

 
 


