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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

ЗАПРОШУЄМО ВАС ВЗЯТИ УЧАСТЬ У РОБОТІ 

 

ІV МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ  КОНФЕРЕНЦІЇ 

“СТАН ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ, ПЕРСПЕКТИВИ ЇХ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ВІДНОВЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ”,  

присвяченої 80-річчю  

Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка 

27–28 жовтня 2020 р.  

м. ДРОГОБИЧ 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ІV Міжнародна науково-практична конференція проходитиме в місті Дрогобичі на базі 
біолого-природничого факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка з 27 по 28 жовтня 2020 року.  

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

1. ОХОРОНА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. 

2. МОНІТОРИНГ ДОВКІЛЛЯ. 

3. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАБРУДНЕННЯ НАВКОЛИШНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА. 

4. БІОЛОГІЧНА ТА ПРИРОДНИЧА ОСВІТА В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ. 

 



УМОВИ ТА ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

ПУБЛІКАЦІЇ:  
 
1. Публікація матеріалів конференції. Для участі у конференції публікація статей 

у збірнику матеріалів ІV  Міжнародної науково-практичної конференції “Стан природних 
ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку” є 
обов’язковою. Видання збірника планується до початку роботи конференції. 

 
2. Публікація наукових досліджень. Учасники та гості конференції одночасно 

мають змогу опублікувати результати своїх наукових досліджень у Міжнародному науковому 
часописі Acta Carpathica 33-34 (2020). 
 

Перелік секцій та програма виступів будуть укладені організаційним комітетом після 
отримання заявок та матеріалів. 

 
Робочі мови конференції – українська, польська, англійська 
 
ВАЖЛИВІ ДАТИ: 
 
до 15 вересня – подання заявок на участь у конференції 
 
до 15 вересня – подання статей та оплата організаційних внесків 
 
27 – 28  жовтня – дні роботи конференції 
 
ФІНАНСОВІ УМОВИ: 
 
Очна участь 300 грн: організаційний внесок, програма конференції, сертифікат, збірник. 
 
Дистанційна участь 150 грн: розсилання збірника матеріалів конференції за кошти 

автора. 
 
Вартість сторінки статті у збірнику матеріалів ІV  Міжнародної науково-практичної 

конференції та у Міжнародному науковому часописі Acta Carpathica – 40 грн. 
 
Усі витрати, пов’язані з участю у конференції (проїзд, проживання (готель – від 300 грн), 

харчування за рахунок учасників. 
 

КОШТИ НАДСИЛАТИ ЗА АДРЕСОЮ: 
 

  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, біолого-
природничий факультет, вул. Т. Шевченка, 23, м. Дрогобич, Україна, 82100 

МУШИНСЬКА ОКСАНА РОМАНІВНА 
 
Заявку на участь у конференції та статті надіслати до оргкомітету у вказані терміни на  
е-mail: konf_bio-nat_ddpu@ukr.net  
 
В темі листа просимо вказати: «конференція-2020 + ваше прізвище» 
 
Файл реєстраційної форми (заявки) називайте за прикладом: Петренко_заявка doc.  
 
Заявка на участь у конференції подаються за зразком: 

 

 

 



ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Прізвище, ім’я, по-батькові: __________________________________________________________ 
Організація, установа:_______________________________________________________________ 
Посада: ___________________________________________________________________________ 
Адреса учасника (ів) ________________________________________________________________ 
Телефон, Fax ______________________________________________________________________ 
е-mail _____________________________________________________________________________ 
Інформація про статтю /доповідь (автори, назва)_________________________________________  
__________________________________________________________________________________ 
Збірник (и) публікації статті (позначити +): 

1. Збірник матеріалів ІV  Міжнародної науково-практичної  конференції “Стан природних 
ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення у контексті сталого розвитку ”____ 
 
2. Міжнародний науковий часопис Acta Carpathica 33-34 (2020) __________________ 

Науковий напрямок конференції (вказати номер та назву)  ________________________________ 
Форма участі (потрібне підкреслити):  

- очна: пленарна доповідь, секційна доповідь 
- дистанційна: публікація статті.  

Лист із запрошенням  (pdf) вказати «треба» / «не треба»  
Попереднє замовлення на проживання (потрібне підкреслити):   

готель (1-, 2-, чи багатомісний номер). 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ У ЗБІРНИКУ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ  
“Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення  

у контексті сталого розвитку ” 
• Обсяг матеріалів конференції до 3 сторінок формату В5 (297х210 мм), орієнтація – 

книжкова 
 
• Параметри сторінки: ліве поле – 2 мм, праве поле – 2 мм, верхнє поле – 2 мм, нижнє 

поле – 2 мм. Шрифт Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, стиль Normal 
 
• Перший рядок – ім’я та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання (шрифт 

напівжирний курсив, вирівняний по правій стороні) 
 
• Другий рядок –  організація/установа (шрифт курсив, вирівняний по правій стороні), 

електронна адреса 
 
• Третій рядок – назва статті (шрифт напівжирний, вирівняний по центру, великими 

ЛІТЕРАМИ) 
 
• Нижче – текст статті, вирівняний по ширині з відступом зліва 10 мм, сторінки не 

нумеруються з наступними розділами: ВСТУП, МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 
ТА ОБГОВОРЕННЯ, ВИСНОВКИ, ЛІТЕРАТУРА 

 
• Література (до 10 джерел). У тексті посилання позначаються у круглих дужках із 

зазначенням прізвища автора та рік, наприклад: (Петренко, 2010).  
 
• Список використаних літературних джерел оформляється згідно ДСТУ 8302:2015. 

БІБЛІОГРАФІЧНЕ ПОСИЛАННЯ. Загальні положення та правила складання / 
Національний. стандарт України. Вид. офіц. [Уведено вперше; чинний від 2016-07-01]. Київ : 
ДП «УкрНДНЦ», 2016. 17 с. (Інформація та документація). 

 
• Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції (наприклад, 

Петренко_стаття.doc). 

http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf
http://library.nlu.edu.ua/Biblioteka/sait/DSTU_8302-2015.pdf


ШАНОВНІ АВТОРИ!  
Жешувський Університет спільно з Дрогобицьким державним педагогічним 

університетом імені Івана Франка ВИДАЄ  
Міжнародний науковий часопис ACTA CARPATHICA 

ВИМОГИ  ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ  
1. У міжнародному науковому часописі Acta Carpathica друкуються оригінальні статті, що 
раніше не були опубліковані. Редакція приймає наукові статті на основі експериментальних 
досліджень та спеціалізовані огляди з біології, сільського господарства, лісництва, екології, 
туризму та інших сфер пов’язаних з Карпатським регіоном. 
2. Стаття публікується англійською мовою. Формат сторінки В5, поля – всі по 2 см. Шрифт 
Times New Roman, кегль 10, інтервал 1. Не менше 6 сторінок. 
3. Анотація на початку статті (коротка) повинна бути написана мовою статті і містити 900-
1100 знаків з пробілами і мати таку структуру: автори, організація, резюме, ключові слова. 
4. Розширена анотація (на 1 сторінку) повинна бути на українській, російській або польській 
мові, містити не менше 3000 знаків з пробілами і мати таку структуру: назва статті, автори, 
текст анотації. Для перевірки кількості знаків натисніть: сервіс → статистика.  
5. Структура статті 
• Повні імена і прізвища авторів, назва установи/вищого навчального закладу, адреса e-mail 
для кореспонденції з головним автором; 
• Назва статті; 
• Анотація  (900-1100 знаків з пробілами);  
• Ключові слова  (не повинні дублювати назву статті, а розширювати інформацію про зміст 
праці) 
• Наступні розділи: ВСТУП, МЕТОДИКА, РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ, ОБГОВОРЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ, ВИСНОВКИ, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ, РОЗШИРЕНА АНОТАЦІЯ (з назвою 
статті та ключовими словами). В оглядових статтях можна виділяти інші розділи. 
6. Література повинна містити не менше 20 джерел, з них половина – іноземні журнали, що 
входять у наукометричні бази! Всі літературні джерела мають бути подані латиницею. 
Література повинна бути оформлена за зразком: 
1. Triantaphyllou K., 2001. Antioxidative properties of water soluble extracts obtained from herbs of 
the species Lamiaceae. Int. J. Food Sci. Nutr., v. 52, 313-317. 
7. Посилання на літературу подаються в тексті у квадратних дужках, наприклад: [13]. У 
посиланні не вказуються сторінки. 

Редколегія 
Матеріали просимо надсилати на e-mail: natahoyvan@gmail.com  

 
Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження цього листа зацікавленим особам  

 
 

АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ: 
Біолого-природничий факультет 

Дрогобицький державний педагогічний 
університет імені Івана Франка, 

вул. Т. Шевченка, 23, 
м. Дрогобич, Україна, 82100 

e-mail: konf_bio-nat_ddpu@ukr.net 
 

ОФІЦІЙНИЙ САЙТ: 
http://www.bioddpu@ukr.net 

 

ДОВІДКИ З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ 
ПИТАНЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:  

0(3244)3-00-77 – деканат біолого-природничого 
факультету 
(067) 275 31 99 – Стахів Василь Іванович 
(067) 848 33 61 – Стецула Надія Осипівна 
(укладач збірника “Стан природних 
ресурсів, перспективи їх відновлення та 
збереженя у контексті сталого розвитку ”). 
(067) 892 49 12 – Гойванович Наталія 

Костянтинівна  
(укладач часописа Acta Carpathica) 

 

mailto:natahoyvan@gmail.com
http://www.bioddpu@ukr.net

