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Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної
конференції «ДИНАМІКА БІОЛОГІЧНОГО ТА ЛАНДШАФТНОГО
РІЗНОМАНІТТЯ ЗАПОВІДНИХ ТЕРИТОРІЙ», яка відбудеться 25-27 травня
2016р. в Національному природному парку «Подільські Товтри», та буде
присвячена 20-тій річниці з дня його створення.
Організаційний комітет конференції:
Співголови оргкомітету:
- директор НПП «Подільські Товтри» Полудняк А.О.;
- ректор КПНУ імені Івана Огієнка, доктор історичних наук, професор Копилов С.А.
Заступники співголови організаційного комітету:
- завідувач науково-дослідним відділом НПП "Подільські Товтри", голова Кам'янецьПодільського районного осередку ВЕЛ - Кучинська О.П.;
- декан природничого факультету, президент Західноукраїнського орнітологічного
товариства, к.б.н. Матвєєв М.Д.;
завідувач кафедри біології та методики її викладання Кам'янець-Подільського
національного університету імені
Івана Огієнка, голова НГО "Подільських
природодослідників та природолюбів", д.б.н. Любінська Л.Г.
Секретарі організаційного комітету: Дребет М.В., к.б.н. Тарасенко М.О.
Члени організаційного комітету:
Працівники НПП: к.б.н. Горбняк Л.Т., Дем’янова О.В., Мартинюк В.Ю., Одукалець І.О.,
Рябий М.М., Свиридюк Д.О.;
викладачі КПНУ імені Івана Огієнка: д.с-г.н. Любинський О.І., к.г.н. Касіяник І.П.

Напрямки роботи конференції
1. Сучасний стан флори та фауни природних і антропогенних ландшафтів.
2. Моніторинг чисельності окремих видів і питання їхньої охорони.
3. Багаторічні зміни складу окремих систематичних та екологічних груп
біорізноманіття.
4. Сезонна динаміка популяцій окремих видів і складу угруповань.
5. Інвазії чужорідних видів, особливості їх входження у склад регіональної
біоти.
6. Реалізація практичних заходів охорони і збереження та відтворення
біорізноманіття.
7. Роль екологічної освіти та позашкільного виховання молоді в збереженні
видового та ландшафтного різноманіття.
8. Участь громадських організацій в програмах моніторингу та збереженні
біоти.
9. Моніторинг стану абіотичного середовища.

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 національного природного парку
«Подільські Товтри»: http://tovtry.com.
Заявку слід надсилати до 20 квітня 2016р. на електронну адресу
npptovtry@ukr.net, вказавши в темі листа «konf.2016». Приклад назви файлу –
Gorbulenko_zayavka.doc.
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Матеріали доповіді
Матеріали доповіді слід надіслати до 10 травня 2016 р. електронною поштою
на адресу npptovtry@ukr.net. Формат файлів *.doc. Назва файлу – прізвище
першого автора латиницею (наприклад, Gorbulenko.doc).
Вимоги до оформлення матеріалів доповіді
Обсяг – 3-6 сторінок. Редактор Microsoft Word версія 2010 р., шрифт Times
New Roman, розмір 14 пт, формат А4, орієнтація книжкова. 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 розміром 12 пт.
Приймаються тільки ті матеріали, які повністю 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 150 грн. (для іноземних авторів – 10 €). Оргвнесок включає
витрати на організацію і проведення конференції (екскурсії, роздаткові
матеріали, кава-брейки) та публікацію електронного видання (редагування,
макетування, присвоєння ISBN, та розсилку в центральні бібліотеки).
Оргвнески надсилати електронним переказом єдиним платежем на картковий
рахунок у ПриватБанку 4149 4978 5890 7142 (Одукалець Інна Олександрівна).
У разі виникнення питань, пов’язаних зі сплатою оргвнеску звертатись за тел.
0972699400 (Одукалець Інна Олександрівна).
Сканований варіант квитанції слід переслати разом із файлом публікації на
електрону адресу npptovtry@ukr.net, вказавши в темі листа «Сплата оргвнеску і
публікації».
Запрошення, план і порядок проведення конференції буде повідомлено в
II інформаційному листі. Проживання та харчування оплачуються учасниками
конференції.
Важливі дати конференції:
20 квітня 2016 р. – останній термін подання заявок.
25 квітня 2016 р. – розсилка II інформаційного листа.
10 травня 2016 р. – останній термін подання матеріалів та сплати оргвнеску.
Оргкомітет

