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СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

Харків, 20-22 вересня 2019 року 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у II Міжнародній науково-практичній 

конференції «Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи 

розвитку», присвяченій 80-річчю заснування природничого факультету ХНПУ 

імені Г.С. Сковороди. Конференція  відбудеться 20-22 вересня 2019 року на 

базі природничого факультету Харківського національного педагогічного 

університету імені Г.С. Сковороди. 

 

Основні напрямки роботи конференції:  

 Історія та сьогодення природничого факультету. 

 Біологічне різноманіття та його збереження. 

 Популяційні та синекологічні дослідження. 

 Біотехнологія, агроекологія та раціональне природокористування. 

 Фізіологічні особливості розвитку організму людини і тварин. 

 Морфофункціональні особливості тварин та рослин. 

 Сучасний розвиток хімічної науки. 

 Теорія і практика здоров’язбереження. 

 Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими освітніми 

потребами. 

 Методика викладання природничих дисциплін у середній та вищій школі. 

 Формування екологічної культури шкільної та студентської молоді. 

 



Оргкомітет конференції 

Голова оргкомітету: Прокопенко Іван Федорович, доктор педагогічних  

наук, професор, ректор ХНПУ імені Г. С. Сковороди, академік Національної 

академії педагогічних  наук України. 

Співголови:  

Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних наук, професор, 

проректор з наукової роботи ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Александрович Олег, доктор біологічних наук, професор, директор 

інституту біології та охорони довкілля Поморської академії у Слупську. 

Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професор, декан 

природничого факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди. +380 (50) 103 22 52. 

Відповідальний секретар оргкомітету: Комісова Тетяна Євгенівна, 

кандидат біологічних наук, професор кафедри анатомії і фізіології людини 

імені професора Я.Р. Синельникова, куратор з наукової роботи природничого 

факультету. +38 (50) 669 25 77 

Технічний секретар: Вінник Олександр Федорович, старший викладач 

кафедри хімії. 

Члени оргкомітету: 

Л. П. Харченко – д-р. біол. наук, професор, завідувач кафедри зоології 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Д. В. Леонтьєв – д-р. біол. наук, професор, завідувач кафедри ботаніки 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

І. А. Іонов – д-р. с.-г. наук, професор, завідувач кафедри анатомії і 

фізіології людини імені Я. Р. Синельникова ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

О. М. Свєчнікова, д-р хім. наук, професор, завідувач кафедри хімії ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди; 

В. П. Федоренко – д-р. біол. наук, професор, академік НААН України, 

президент ГО «Українське ентомологічне товариство»; 

О. В. Пучков – д-р. біол. наук, професор, віце-президент ГО «Українське 

ентомологічне товариство»;  

О. Г. Шатровський – канд. біол. наук, доцент кафедри загальної та 

клінічної патології ХНУ ім. В.Н. Каразіна, голова «Харківського 

ентомологічного товариства»; 

І. П. Леженіна – канд. біол. наук, доцент кафедри зоології та ентомології 

імені професора Б. М. Литвинова ХНАУ імені В. В. Докучаєва, секретар 

Харківського відділення ГО «Українське ентомологічне товариство». 

 

 

 

 

 

 

 



Науково-редакційний комітет: 

Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор 

кафедри зоології ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Туренко Наталія Миколаївна завідуюча кафедрою спеціальної, 

інклюзивної і здоров’язбережувальної освіти освіти ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди;  

Гончаренко Яніна Вікторівна доцент кафедри ботаніки ХНПУ імені Г. 

С. Сковороди  

Коваленко Вікторія Євгенівна, доцент кафедри спеціальної, інклюзивної 

і здоров’язбережувальної освіти ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Кратенко Роман Іванович доцент кафедри хімії ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди; 

Ликова Ірина  Олександрівна, доцент кафедри зоології ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди. 

 

 

Оформлення матеріалів конференції: 

Матеріали надаються в електронному вигляді в форматі doc, виконані в 

Microsoft Word (будь-яка версія). Обсяг тез – до 3 сторінок, шрифт Times New 

Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1, без переносів, 

вирівнювання за шириною, всі поля по 2 см. Абзацний відступ – 1,25 см. Мова: 

українська, російська, англійська. Список використаних джерел оформлюється 

в кінці тексту.  Посилання на джерела  оформлюються у квадратних дужках [3] 

згідно вимог ДСТУ 8302.2015.  

Порядок розташування тексту: 1-й рядок – назва (великими літерами, 

напівжирним шрифтом, по центру, переноси в назві робити м’які (Shift + Enter); 

далі м’який переніс на новий рядок (Shift + Enter) – прізвище та ініціали авторів 

(прописними напівжирними літерами, по центру); наступний рядок з абзацу по 

центру (Enter), без відступу, назва організації (прописними буквами, курсивом, 

по центру), наступний рядок з абзацу, без відступу, по центру – адреса 

електронної пошти одного з авторів (курсивом, по центру). Наступний рядок – 

назва, прізвище та ініціали авторів англійською мовою. Анотація до 400 

знаків англійською мовою. Ключові слова – англійською мовою (розмір 

шрифту –12). Наступний рядок – текст тез, з абзацу, відступ 1,25 см, шрифт 

Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1.  

ЗРАЗОК: 

НОВІ ТА МАЛОВІДОМІ ВИДИ КЛОПІВ (INSECTA: HEMIPTERA, 

HETEROPTERA) ДЛЯ ФАУНИ УКРАЇНИ  

Маркіна Т.Ю. 
 

 Харківський національний педагогічний університет 

 імені Г.С. Сковороди, м. Харків 
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New and little-known species of the bugs (Insecta, Heteroptera) of fauna of 

Ukraine. Markina T.Yu. Annotation, annotation, annotation, annotation, annotation… 

Key words: 

 

Текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, 

текст тез, текст тез. 

Список використаних джерел  

1. Артохин К.С., Игнатова П.К., Терсков Е.Н. Новые для фауны Ростовской 

области, в том числе инвазионные, виды насекомых. Кавказский 

энтомологический бюллетень. 2012. № 8 (2). С. 199–202. 

2. Лакин Г. Ф.  Биометрия. М.: Наука, 1990. 352 с. 

 

Тези мають бути ретельно вивіреними й відредагованими. Назва файлу – 

прізвище учасника латиницею (Markina_tezy). За достовірність наведених 

даних і дотримання авторських прав відповідальність несе автор. Оргкомітет 

залишає за собою право відхиляти матеріали, що не відповідають умовам 

конференції.  

Тези доповідей учасників конференції планується опублікувати у збірнику 

матеріалів до початку конференції. 

Статті за матеріалами конференції (до 12-ти сторінок) можуть бути 

опубліковані у науковому збірнику «Біологія та валеологія» (фахове видання 

ДАК для біологічних наук). З питань публікації статті звертатись: Мамотенко 

Алла Віталіївна  +380(50) 718 26 42. 

Організаційний внесок складає 350 грн., для заочних учасників – 150 грн. 

Кошти необхідно переказати на картковий рахунок у Приватбанку № 4149 4996 

4250 1835 на ім’я Ніколенко Наталія Юріївна (контактний тел. +380(66) 212 13 

37). Для іноземних учасників оргвнесок – 20$ (перевід на картку  Приватбанку 

№ 5168 7422 0521 1463 Lykova Iryna). 

Розсилання матеріалів конференції для заочних учасників буде 

здійснюватися через службу експрес-доставки «Нова пошта». 

 

 

Тези, заявки та скановані копії квитанцій про оплату  

приймаються до  

27 серпня 2019 року 
на електронну адресу організаційного комітету: e-mail: 

confnaturscience@ukr.net 
Усім учасникам конференції на електронну адресу буде надіслано 

підтвердження про реєстрацію, та другий інформаційний лист. 

Заявку надсилати в електронній формі окремим файлом, назва файлу – 

прізвище учасника латиницею (Markina_zayavka). 

 

 

 

 



Форма заявки на участь у роботі конференції 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  

Місце роботи або навчання  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Напрямок  

Назва доповіді  

Форма участі (очна, заочна)  

Адреса та номер відділення служби 

експрес-доставки «Нова пошта» (за 

необхідності) 

 

Контактний телефон  

Контактний e-mail  

Необхідність у поселенні (так, ні)  

 

Чекаємо Вас на нашій конференції! 

 Будемо вдячні за поширення інформації серед ваших колег! 


