
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Інформаційний лист № 1 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА  

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА  

ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

ІМЕНІ МИХАЙЛА КОЦЮБИНСЬКОГО  

КРЕМЕНЕЦКА ОБЛАСНА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ 

ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY 

HUNGARIAN NATURAL HISTORY MUSEUM 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПРИРОДНИЙ ПАРК «ПОДІЛЬСЬКІ ТОВТРИ» 

ТОВАРИСТВО ПОДІЛЬСЬКИХ ПРИРОДОДОСЛІДНИКІВ І 

ПРИРОДОЛЮБІВ 

 

ПОДІЛЬСЬКІ ЧИТАННЯ: 
Епоха природничих досліджень Поділля: історія, теорія, практика 

Міжнародна науково-практична конференція 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кам’янець-Подільський 

9-11 жовтня 2018 р. 



Шановні колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної 

конференції «Подільські читання», яка відбудеться 9-11 жовтня 2018 р. на базі 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.  

 

Наукові напрямки конференції: 

1. Наукові центри Поділля, як основа регіональних та міжнародних досліджень 

природи 

2. Історія та перспективи природничих досліджень  

3. Поділля як об’єкт світової науки 

4. Міжнародні проблеми збереження біологічного та ландшафтного різноманіття 

5. Дослідження біоти Поділля та суміжних територій 

6. Ландшафти та суспільство 

7. Екологічні аспекти Поділля та суміжних територій 

8. Раритетні об’єкти у формуванні освітніх компетенцій 

 
Матеріали конференції планується видати після завершення її роботи у формі електронного 

видання (з присвоєнням номеру ISBN International Standard Book Number), формат pdf, з 

можливістю кольорового друку.  

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 

Форми участі в конференції: заочна й очна (усна доповідь, презентація, стендова 

доповідь, участь без доповіді).  

Оформлення заявки на участь у конференції 

Форма заявки буде розміщена на сайті природничого факультету Кам’янець-Подільського 

національного університету імені Івана Огієнка http: kpnu.edu.ua/fakultety/pryrodnychyj-fakultet 

Заявку слід надсилати до 10 вересня 2018 р. на електронну адресу kp.biokonf@ukr.net, 

вказавши в темі листа «konf.2018». Приклад назви файлу – Gorbulenko_zayavka.doc.  

Форма заявки учасника конференції 

Учасник конференції  

ПІП  

організація   

посада   

науковий ступінь   

вчене звання  

назва статті  

напрям роботи  

форма участі  

дні присутності вт  ср чт  ставте «+» або «-» 

поштова адреса, e-mail   

мобільний телефон  

лист із запрошенням (pdf 

чи друкований варіант) 

(вкажіть, якщо треба, формат листа: друкований варіант чи pdf, 

а також адресу надсилання запрошення) 

дата заповнення  

* при заповненні анкети просимо не користуватися спеціальними шрифтами (підкреслення, закреслення тощо) і на 

випадок втрат форматування просто вилучіть непотрібне! 

mailto:kp.biokonf@ukr.net


Матеріали доповіді 

 

Матеріали доповіді слід надіслати до 15 вересня 2018 р. електронною поштою на адресу 

kp.biokonf@ukr.net Формат файлів *.rtf. Назва файлу – прізвище першого автора латиницею 

(наприклад, Gorbulenko.rtf).  

Вимоги до оформлення матеріалів 

Обсяг – 3-6 сторінок. Редактор Microsoft Word версія 2010 р., шрифт Times New Roman, 

розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжна. Всі поля по 2 см, абзац 1 см, міжрядковий 

інтервал 1,5. 

Розміщення на сторінці: у лівому верхньому куті УДК, нижче (у наступному рядку) назва 

доповіді великими літерами напівжирним шрифтом, вирівнювання – від центру, через рядок – 

ініціали та прізвище автора (авторів) напівжирним шрифтом, курсив, вирівнювання від 

центру, під ними – електронна адреса автора (авторів), курсив, вирівнювання від центру. У 

наступному рядку – повна назва організації, місто, країна курсивом. Через рядок з відступу 

розміщується текст доповіді. Посилання на використані джерела слід подавати у квадратних 

дужках. Під текстом (через рядок) з відступу друкується список використаних джерел у рядок 

курсивом. Дозволяється використання ілюстративних матеріалів. Формат таблиць та рисунків 

має бути лише книжний. 

Приймаються матеріали, які відповідають тематиці конференції і вказаним вимогам. 

Студенти можуть публікуватися лише у співавторстві з науковим керівником. За зміст 

матеріалів відповідальність несуть автори. 

 

 

Оргвнесок за участь у конференції 

Оргвнесок складає 350 грн. (для іноземних авторів – 30 €). Оргвнесок включає витрати на 

організацію і проведення конференції (екскурсії, роздаткові матеріали, кава-брейк) та 

публікацію електронного видання (редагування, макетування, присвоєння ISBN та розсилку в 

центральні бібліотеки). Для заочних учасників (публікація електронного видання) – 100 грн. 

Оргвнески надсилати електронним переказом єдиним платежем на картковий рахунок у 

ПриватБанку 5168 7551 0208 1029 (Тарасенко Мар'ян Олексійович). 

У разі виникнення питань, пов’язаних зі сплатою оргвнеску, звертатись за тел. 0686464492 

(Тарасенко Мар'ян Олексійович). 

Сканований варіант квитанції слід переслати разом із файлом публікації на електрону 

адресу kp.biokonf@ukr.net вказавши в темі листа «Сплата оргвнеску і публікації».  

Запрошення, план і порядок проведення конференції буде повідомлено в інформаційному 

листі №2. Проживання та харчування оплачуються учасниками конференції. 

 

За одатковою довідковою інформацією звертатися: 
068 64 64 492 Тарасенко Мар’ян Олексійович або в приватку мережі facebook: 

Tarasenko Marian 

 

Чекаємо Вас на нашій конференції! 

Будемо вдячні за поширення інформації серед зацікавлених колег!  

З повагою оргкомітет 

mailto:kp.biokonf@ukr.net
mailto:kp.biokonf@ukr.net

