
ЗАЯВКА 
на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній 
конференції "Сучасні проблеми природничих 
наук: теорія, практика, освітні новації (до 85-
річчя природничо-географічного факультету)" 
 
 
Прізвище, ім'я, по-батькові (повністю) 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Організація, посада 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Поштова адреса, телефон, E-mail 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Назва доповіді і напрямок 
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Форма участі (доповідь, стендове повідомлен-
ня, заочна участь) 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Технічне обладнання, необхідне для доповіді 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
 
Необхідність бронювання готелю (гуртожитку) і 
кількість місць 
………………………………………………………… 
 
Дата й орієнтовний час приїзду 
………………………………………………………… 

Для участі у роботі конференції необхідно до 
25 вересня 2018 р. направити на адресу органі-
заційного комітету матеріали доповіді і заявку 

учасника. Матеріали, надіслані після цього 
терміну, не будуть надруковані. Надіслані ма-

теріали не повертаються. 
 

Зразок оформлення матеріалів конференції 
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НАУКОВИЙ КОМІТЕТ 

БАРАНОВСЬКИЙ М.О., докт. геогр. наук, проф., 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 
Україна, Ніжин); 

СМАЛЬ В.В., докт. геогр. наук, проф., (Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, 
Ніжин); 
ЛУКАШОВА Н. І., докт. пед. наук, проф., (Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, 
Ніжин); 
КУЧМЕНКО О.Б., докт.біол.наук, проф., (Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, 
Ніжин); 

МХІТАРЯН Л.С.,  докт.мед. наук, проф., (Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, 
Ніжин); 
СУХОВЄЄВ В. В., докт. хім. наук, проф., (Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, 
Ніжин); 
МАРИСОВА І.В., канд. біол.наук, проф., (Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя, Україна, 
Ніжин); 
КРИЛОВЕЦЬ М.Г., докт. пед. наук, проф., 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 
Україна, Ніжин); 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 

САМОЙЛЕНКО О.Г., канд., істор. наук, доц., голова 
оргкомітету, ректор НДУ імені Миколи Гоголя 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 
Україна, Ніжин); 
ЛІННИК  А.В., міський голова міста Ніжина; 

ОЛІЙНИК Г.М., перший заступник міського голови міста 

Ніжина з питань діяльності виконавчих органів ради; 

СЕНЧЕНКО Г. Г., канд. хім. наук, доц., декан 

природнио-географічного факультету (Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя Україна, 
Ніжин); 
БЕЗДУХОВ О.А. – відповідальний секретар 
(Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, 
Україна, Ніжин); 
 

Адреса оргкомітету: 
Україна, 16 602, Чернігівська обл., м. Ніжин, вул. 
Графська , 2, Ніжинський державний університет 
імені Миколи Гоголя,       
E-mail: konf.nature.ndu@gmail.com 
 

 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 

Матеріали доповіді подаються в електронній фор-
мі і надсилаються електронною поштою на адресу 
оргкомітету.  
Назва файлу – прізвище автора/співавтора. 
Обсяг матеріалів  доповіді –  2-4 сторінки 
Вартість друку – 40 грн. за одну сторінку. 
Гроші за публікацію та організаційний внесок 
надсилати на карту Приватбанку: 
Номер карти Приватбанку: 5168757352273405 
 (Приватбанк, м. Ніжин) 
Одержувач: Сенченко  Галина Григорівна 
Призначення платежу: поповнення карти 
 
Копію квитанції про оплату необхідно надіслати на 
електронну адресу оргкомітету. 
Матеріали конференції будуть опубліковані до 
початку її роботи 
 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ 
 

Комп’ютерний набір слід проводити у редакторі 
Miсrosoft Word у форматі А5 (14,8 Х 21 см), розміри 
всіх полів – 2,0 см. Текст набирається шрифтом 
гарнітури Arial, розмір – 10, міжрядковий інтервал – 
одинарний, абзац – 0,5. 
Мова. До друку приймаються матеріали написані 
українською, російською або англійською мовами.  
Текст матеріалів. Цитати і посилання повинні 
позначатися у тексті у квадратних дужках. Напри-
клад, [4] або [4, с. 150], де перша цифра – номер, 
під яким джерело знаходиться у переліку бібліог-
рафічних посилань чи приміток, друга – номер 
сторінки, на якій знаходиться цитата. Перелік по-
силань оформляється згідно останніх бібліографі-
чних вимог у кінці основного тексту під рубрикою 
"Література" або "Використані джерела". Текст 
може включати таблиці, карти, рисунки, формули й 
інші графічні елементи, виконані у чорно-білих або 
сірих тонах. 

Міністерство освіти і науки України, Ніжинський 
державний університет імені Миколи Гоголя 
разом з співорганізаторами 18-19 жовтня 
2018 р. проводять ІІІ Міжнародну науково-
практичну конференцію "Сучасні проблеми при-
родничих наук: теорія, практика, освітні новації 
(до 85-річчя природничо-географічного факуль-
тету)" 
 

Оргкомітет запрошує вчених і практиків взяти 
участь у роботі конференції. 
 
Конференція буде проводитися у Ніжинському 
державному університеті імені Миколи Гоголя 
на базі природничо-географічного факультету 
(м. Ніжин, вул. Графська, 2) 

 
Основні напрямки роботи конференції: 

 Біологічні науки; 

 Географічні науки; 

 Хімічні науки; 

 Екологічні науки; 

 Методика навчання природничих дис-
циплін; 

 Круглий стіл «Сучасні перспективи 
інтродукції та реінтродукції рослин в 
ботанічних садах півночі України» (до 
90-річчя навчально-дослідної агробіос-
танції НДУ імені Миколи Гоголя); 

 Круглий стіл «Сучасні практики вирі-
шення проблем довкілля на місцевому 
рівні» 
 
Детальна інформація про конференцію розмі-
щена на сайті Ніжинського державного універ-
ситету імені Миколи Гоголя: 

http://www.ndu.edu.ua/ 

Довідки за телефонами: 
+3804631 -71983 – Сенченко Галина Григорівна 
+380681025028 – Бездухов Олександр  
                              Анатолійович 
 

http://www.ndu.edu.ua/

