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 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ №1  

Шановні колеги!  

Запрошуємо вас узяти участь у Регіональному науково-практичному 

семінарі «Оптимізація процесів поновлення корінних лісових насаджень в 

умовах Південно-Східного Поділля», що проходитиме у Національному 

природному парку «Кармелюкове Поділля» 8–10 вересня 2021 року.  

Основні напрямки роботи семінару:  

- природне поновлення корінних лісових насаджень;  

- штучне поновлення корінних лісових насаджень; 

- лісонасіннєва база поновлення насаджень; 

- еколого-лісівничі аспекти збереження корінних насаджень. 
Оргкомітет  

Голова: 

Романчук Олександр Пилипович — директор НПП «Кармелюкове Поділля» 

Члени оргкомітету: 

Дудник Ганна Леонідівна — заступник директора, головний природознавець 

НПП «Кармелюкове Поділля» 

Гудзевич Анатолій Васильович — д.г.н., професор каф. географії Вінницького 

ДПУ ім. М. Коцюбинського 

Любченко Василь Євгенійович — к.г.н., начальник науково-дослідного відділу 

НПП «Кармелюкове Поділля». 

Шпак Ніна Петрівна — провідний науковий співробітник науково-дослідного 

відділу НПП «Кармелюкове Поділля» 

Нейко Ігор Степанович — д.с-г.н., заступник директора ДП «Вінницька лісова 

науково-дослідна станція» 

Юрків Зіновій Миронович — к.с-г.н., начальник ВП «Вінницька лісонасіннєва 

лабораторія» 

Болюх Олександр Григорович — головний лісопатолог Вінницького ДСЛП 

«Лісозахист»   

Відповідальний секретар: 

Марківська Л.В., — старший науковий співробітник науково-дослідного відділу 

НПП «Кармелюкове Поділля» 

Робоча мова семінару: українська, російська.  



Участь: очна.  

Умови участі: 
Для участі у семінарі на електронну пошту організаційного комітету 

karmelukove_podilla@ukr.net слід направити: 

заявку на участь  — не пізніше 30 квітня 2021 р. 

матеріали доповідей — не пізніше 30 травня 2021 р. 

Збірник матеріалів доповідей планується опублікувати до початку роботи 

семінару. 

Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, які не 

відповідають тематиці та вимогам семінару, або ті, що надійшли пізніше 

вказаного терміну. 

Умови перебування учасників: 

 Проживання  

-  наметове містечко в природних умовах (безоплатно); 

-  номер в готелі на замовлення (за власні кошти). 

Харчування:  

-  в польових умовах (безоплатно); 

-  в закладах громадського харчування (за власні кошти). 

Спорядження:  

- одяг та взуття для перебування в польових умовах;  

- посуд для польових умов;  

- захист від комах;  

- бажано спальний мішок та карімат. 

Проїзд: за рахунок учасників.  
 

Правила оформлення матеріалів:  

Назва файлу статті повинна відповідати прізвищу першого автора латиницею 

(prizvyshe.docx/doc), назва файлу відомостей про автора — 

prizvyshe_vidomosti.docx/doc. Терміни подачі матеріалів — до 30 травня 2021 р.  

Файл має бути названий прізвищем автора. 

Обсяг – до 5-7 сторінок. Текстовий редактор – Microsoft Word (*.doc, *.docx). 

Формат паперу – А4. Поля – з усіх боків по 20 мм. Шрифт – Times New Roman, 14 

кегль. Міжрядковий інтервал – 1,0. Абзаци – 1,0 см (в тексті не допускаються 

абзаци, виконані за допомогою пробілу!). Вирівнювання основного тексту – по 

ширині. У тексті використовуються лапки лише одного типу – « », а також апостроф 

типу – ’. Цитування на науковців оформлюється у вигляді лише імені та прізвища 

через нерозривний пробіл (зразок: Антон Макаренко, Г. Сковорода, К. Юнг). 

Посилання у тексті оформлюються у квадратних дужках за зразком [2, с. 164]. 

Таблиці, рисунки, схеми – відцентровані, розміром не більше встановлених меж 

сторінки, виконані в текстовому редакторі Microsoft Word, пронумеровані та 

підписані згідно існуючих вимог. У кінці статті вказується Список використаних 

джерел, оформлений в алфавітному порядку відповідно до існуючих стандартів 

бібліографічного опису (Національний стандарт України ДСТУ 8302:2015 

«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та 

правила складання»). 
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Зразок оформлення статей 

 

CROCUS RETICULATUS STEVEN EX ADAMS (IRIDACEAE) В УКРАЇНІ 
 

Давколов Микола Микитович  
Ботанічний сад ім. акад. О.В. Фоміна 

Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка  

 

Основний текст може містити таблиці та рисунки; складатися із розділів: 

вступ, матеріали та методи, результати та їх обговорення, висновки (виділяти не 

обов’язково).  
 

Список використаних джерел. 
1. Бібліографічні посилання: загальні положення та правила складання (ДСТУ 8302:2015) 

[Електронний ресурс] : презентація / Наук. б-ка НаУКМА ; уклад. Т. О. Патрушева. – Київ, 

2016. – Режим доступу : https://www.slideshare.net/naukmalibrary/83022015 (дата звернення: 

11.09.2019). – Назва з екрана. 

……. 
5. Фіторізноманіття заповідників і національних природних парків України. Ч.2. 

Національні природні парки / Колектив авторів під ред. В.А. Онищенка і Т.Л. Андрієнко. – 

Київ: Фітосоціоцентр, 2012. – 580 с. 

 

 

Обов’язково чекайте листа про підтвердження отримання матеріалів.  
 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У СЕМІНАРІ 
Прізвище___________________________________ 

Ім’я _______________________________________ 

По батькові ________________________________ 

Науковий ступінь____________________________ 

Організація (установа)________________________ 

Посада_____________________________________ 

Контактна адреса____________________________ 

Контактний телефон_________________________ 

E-mail _____________________________________ 

Тема доповіді, напрям________________________ 

 

За довідками звертатись 
Адреса: НПП «Кармелюкове Поділля» вул. Свято-Михайлівська, 15  

смт. Чечельник Вінницька обл. 24800, Україна 

    Телефон: (04351) 2-18-88  

                     098-578-04-30 (Дудник Ганна Леонідівна),  

                 067-486-85-60 (Любченко Василь Євгенійович) 

Інформація про семінар буде розміщена на офіційному веб-сайті НПП 

«Кармелюкове Поділля»: www. http://karmelukove.com/ 
 

Подальша інформація щодо проведення семінару буде надіслана 

зареєстрованим учасникам у другому інформаційному листі після  

1 червня 2021 року 

 

Чекаємо на Вашу участь у семінарі! 


