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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Запрошуємо Вас взяти участь у ХVІІІ Всеукраїнських наукових Таліївських

читаннях, які відбудуться 20 жовтня 2022 року Навчально-науковому інституті

екології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Голова наукового та організаційного комітету:
ТІТЕНКО Г. В. – директор ННІ екології, кандидат географічних наук, доцент.
Заступник голови наукового та організаційного комітету:
МАКСИМЕНКО Н. В. – завідувач кафедри екологічного моніторингу та  

заповідної справи, доктор географічних наук, професор.

Науковий комітет: Організаційний комітет:

БЕЗРОДНОВА О. В.
ННІ Екології, кандидат

біологічних наук, доцент.

ГОЛОЛОБОВА О. О.

ННІ Екології, кандидат

сільськогосподарських наук,

доцент.

КЛЄЩ А. А.

ННІ Екології, кандидат

географічних наук, старший

викладач

КОВАЛЬ І. М.

ННІ Екології, член-

кореспондент Лісівничої

академії наук України,

доктор

сільськогосподарських наук,

.старший науковий

співробітник.

КОЧАНОВ Е. О.
ННІ Екології, кандидат

військових наук, доцент.

РЯБЕНЬКИЙ А. В. ННІ Екології, доцент

Технічна група: ГРЕЧКО А. А.,  

БАСКАКОВА Л. В.
Посвідчення реєстрації в  УкрІНТЕІ № 1075 від  20.12. 2021 р.

АЧАСОВ А. Б
ННІ Екології, доктор с.-г. наук,

професор.

БАЛЮК С. А.

ННЦ «ІҐА імені О. Н.

Соколовського», директор, академік

НААН, доктор с.-г. наук, професор.

НАЗАРУК М. М.

Львівський національний університет

імені Івана Франка, доктор

географічних наук, професор.

НЕКОС А. Н.
ННІ Екології, доктор географічних

наук, професор.

СОНЬКО С. П.

Уманський національний університет

садівництва, доктор географічних

наук, професор.

ШПАКІВСЬКА І. М.

Інститут екології Карпат, старший

науковий співробітник, кандидат

біологічних наук.

ШУМІЛОВА А.В.
НПП "Слобожанський, кандидат

географічних наук, начальник відділу



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Конференція присвячена обговоренню наступних питань:

1. Сучасні проблеми раціонального природокористування та охорони природи.

2. Оцінка екологічного стану компонентів і комплексів довкілля.

3. Наукові та освітянські проблеми заповідної справи в Україні.

4. Міжнародна наукова та освітня діяльність в галузі заповідної справи.

Робоча мова: Українська.

Ключові дати:

15.10.22– завершення прийому заявок;

16.10.22 - останній термін подачі матеріалів;

18.10.22 – розсилка програми конференції

20.10.22 – робота конференції;

До 20.11.22 – розсилка збірника матеріалів.

Початок засідання о 9.50 20.10/2022 р.

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді:

Обсяг – до 3 сторінок. Редактор Microsoft Word

for Windows, шрифт Times New Roman, розмір 14

пт, формат А4, орієнтація книжкова. Всі поля по

2 см, абзац 1 см, міжрядковий інтервал 1,5.

Тези не повинні бути раніше опубліковані (перед

публікацією здійснюється перевірка плагіату).

Розміщення на сторінці:

УДК, через рядок – 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. На наступному рядку – повна назва

організації, місто, країна курсивом. Через рядок з

відступу розміщується текст доповіді. Посилання

на використані джерела слід подавати у

квадратних дужках [1]. Під текстом (через рядок)

з відступу друкується список використаних

джерел у рядок курсивом розміром 12 пт.

ХVІІI Всеукраїнські наукові Таліївські

читання будуть проведені в online-режимі.

Для участі Вам необхідно заповнити

електронну реєстраційну форму

(https://forms.gle/bXESK7cdoDCPCkcN9).

Посилання на Google-meet-конференцію

буде надіслано всім учасникам після

реєстрації.

Матеріали до публікації надсилайте на e-

mail: monitoring.ecodepart@gmail.com

https://forms.gle/bXESK7cdoDCPCkcN9

