
Вимоги 
до оформлення матеріалів: 

 
Обсяг матеріалів – до 4 сторінок 
формату А5 (210х14,8), орієнтація – 
книжкова. Всі поля – 15 мм. Шрифт: 
гарнітура – Arial, кегль – 10, 
міжрядковий інтервал – 1,0. Відступи 
абзаців – 0,7 мм. Таблиці та рисунки 
подаються у тексті лише в 
книжковому форматі.  
Посилання на джерела в тексті 
подаються у квадратних дужках, а сам 
список за алфавітом – в кінці тексту в 
рубриці «Список використаних 
джерел». Бібліографія оформляється 
відповідно до ДСТУ 8302:2015.  
  

Зразок оформлення матеріалів: 
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Текст 

 Список використаних джерел: 
 
 

Анкета учасника конференції 
надсилається окремим файлом 
(наприклад – Кравчук_анкета.doc). 
Анкету подає кожен учасник 
конференції. 

 
Зразок анкети 

 

Прізвище 

Ім’я 

По-батькові 

Організація 

 

 

 

Адреса для листування (з індексом) 

 

 

Телефон 

E-mail 

 

Напрям роботи конференції 

 

 

Назва доповіді 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Міністерство освіти і науки України 
Інститут географії НАН України 

Гомельський державний університет 
імені Франциска Скорини 

Херсонський державний університет 
Поліський державний університет 
Український гідрометеорологічний 

інститут 
Мезинський національний природний 

парк  
Ніжинська міська рада 

Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя 

Кафедра географії, туризму та спорту 
Навчально-наукова лабораторія 

прикладних регіональних досліджень 

 

Всеукраїнська науково-
практична конференція  

«Українське Полісся: 
проблеми та тренди 
сучасного розвитку» 

  Ніжин 2021  
 



Шановне товариство! 
Організаційний комітет запрошує Вас 
взяти участь у роботі Всеукраїнської 
науково-практичної конференції 
«Українське Полісся: проблеми та 
тренди сучасного розвитку», яка 
відбудеться на базі факультету 
природничо-географічних і точних 
наук Ніжинського державного 
університету імені Миколи Гоголя 1-2 
березня 2021 року. 
 

Напрямки роботи конференції: 
 

1. Природничо-географічні 
дослідження Українського Полісся. 
2. Екологічні та медико-географічні 
проблеми Українського Полісся. 
3. Вплив змін клімату на природу, 
економіку та життєдіяльність 
населення в Українському Поліссі.  
4. Соціально-економічний розвиток 
регіонів Українського Полісся. 
5. Туристично-рекреаційна діяльність 
в Українському Поліссі.  
 
Робочі мови конференції – 
українська, російська, англійська. 
 
 

Термін подання матеріалів 
до 15 лютого 2021 року 

 
 
 

Матеріали доповідей надсилаються 
електронною поштою з 
підтвердженням отримання 
оргкомітетом. Формат файлів *doc. 
Назва файлу – прізвище першого 
автора (наприклад, Кравчук.doc). 
Матеріали, надіслані після 
зазначеного терміну, розглядатися й 
друкуватися не будуть. Електронна 
адреса оргкомітету:  
konf_geo_ndu@ukr.net 
 
Зважаючи на невизначеність ситуації 
з COVID-19 робота конференції буде 
проводитися в Інтернет форматі на 
основі платформи Zoom. 
 
Участь у роботі конференції 
БЕЗКОШТОВНА. 
 
Електронний примірник збірника 
матеріалів конференції буде 
розміщено в електронній бібліотеці 
Ніжинського державного університету 
імені Миколи Гоголя та надіслано 
учасникам конференції після її 
завершення. 
 
Контактні особи: 
Барановський М.О.: 096-836-0673 
Бездухов О.А.: 068-102-5028 
 
 
 
 

Організаційний комітет: 
Голова:  
Мельничук О.В., д.ф.-м.н., проф., 
проректор з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків НДУ імені 
Миколи Гоголя 
Заступник голови:  
Барановський М.О., д.г.н., проф., 
проф. кафедри географії, туризму та 
спорту НДУ імені Миколи Гоголя 
Cекретаріат: 
Бездухов О.А., ст. викл. кафедри 
географії, туризму та спорту; 
Нестеренко Т.В., ст. лаборант 
кафедри географії, туризму та спорту 
Члени організаційного комітету: 
Остапчук В.В., к.г.н., доц., зав. 
кафедри географії, туризму та спорту; 
Афоніна О.О., к.г.н., доц., доцент 
кафедри географії, туризму та спорту; 
Філоненко Ю.М., к.г.н., доц., доцент 
кафедри географії, туризму та спорту 
Шовкун Т.М., к.г.н., доц., доцент 
кафедри географії, туризму та спорту; 
Барановська О.В., к.г.н., доцент, 
доцент кафедри географії, туризму та 
спорту; 
Філоненко І.М., к.г.н., доц., доцент 
кафедри географії, туризму та спорту; 
Мирон І.В., ст. викл. кафедри 
географії, туризму та спорту 
 


