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До участі у міжнародній конференції запрошуються 

науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних 

установ, а також практичні працівники, які активно 

займаються науковими дослідженнями у галузі біології, 

сільського господарства, екології, географії, геології та хімії. 

 

Голова організаційного комітету конференції 

 

prof. dr hab Krzysztof Kowalczyk – Ректор Університету 

природничих наук у Любліні. 



ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ 

 

Форма участі: дистанційна. Особи, зацікавлені 

взяти участь у роботі міжнародної конференції, 

мають зробити такі дії до 29 червня 2021 року 

(включно): 

1. заповнити заявку; 

2. надіслати на електронну адресу: 

nature@cuesc.org.ua 

- тези доповіді; 

- відскановану електронну копію 

підтвердження сплати організаційного внеску  

(! реквізити надаються після отримання тез та 

заявки). 

 

Тема листа: НА КОНФРЕНЦІЮ З ПРИРОДНИЧИХ 

НАУК У ЛЮБЛІНІ. 

 

► Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком 

використаних джерел. 

► Мова конференції: чеська, українська, 

російська, англійська. 

► Зверніть увагу, що максимальна кількість 

співавторів – 3 особи. 

 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScezoIYBSeAjss03q8aaIyMksi-o5nEiE-5Q8iYds5Uoqq6ng/viewform
mailto:nature@cuesc.org.ua


ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

 

 

1. Розмір організаційного внеску для учасників 

з України становить 500 грн.  

Для членів Центру українсько-європейського 

наукового співробітництва розмір 

організаційного внеску становить 450 грн 

(ознайомитися з інформацією, як стати членом 

ЦУЄНС, можна за посиланням). Внесок покриває 

транспортні та адміністративні витрати, 

пов’язані з виготовленням міжнародних 

сертифікатів, формуванням і друком збірників 

тез доповідей та поштовою розсилкою матеріалів 

учасникам Укрпоштою. 

2. Реквізити для оплати будуть надані після 

отримання тез та заявки. Авторам необхідно 

перерахувати кошти після прийняття тез 

доповіді оргкомітетом. 

3. Збірники тез конференції та сертифікати 

буде направлено на поштову адресу учасників, 

вказану в заявках, після 13 серпня 2021 року. 

 

 

  

https://cuesc.org.ua/nabuttya-chlenstva/


СЕКЦІЇ 

 

1. Флора і рослинність 

2. Експериментальна ботаніка 

3. Зоологія 

4. Екологія 

5. Медико-біологічні дослідження  

6. Хімія 

7. Фізико-географічні дослідження 

8. Суспільно-географічні дослідження 

9. Геологія 

10. Агрономія 

11. Ветеринарія 

12. Тваринництво та зоотехнія 

13. Лісове господарство 

 

УМОВИ УЧАСТІ 

 

Усіх учасників конференції з України буде 

забезпечено збірником тез конференції та 

сертифікатом про участь, завіреним печаткою. 

Учасники конференції матимуть можливість 

презентувати збірник матеріалів і сертифікат як 

підтвердження участі у міжнародній конференції, 

що відбувалась у країні, яка входить до 

Європейського Союзу.  



 

Учасники конференції отримують сертифікат 
із зазначенням обсягу підвищення кваліфікації 

(15 годин - 0,5 кредита ECTS). 
 

Кожній тезі, включеній до збірника тез 

конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу 

авторам знайти свою наукову працю на сайті 

Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був 

розроблений фахівцями Державної науково-

технічної бібліотеки України за дорученням 

Колегії Міністерства освіти і науки України та 

презентований 12 листопада 2019 року. Збірнику 

тез буде присвоєно ISBN (міжнародний 

стандартний номер книги) європейським 

видавництвом.  
Сертифікат є документом, який підтверджує 

участь у роботі наукової конференції (конгресу, 

симпозіуму, семінару), проведеної у країні, що входить 

до ЄС, відповідно до п. 5.2, 7.3 розділу 2 Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-

педагогічним працівникам, затвердженого Наказом 

Міністерства освіти і науки України від 14 січня 2016 

року № 13.  

 

  

http://ouci.dntb.gov.ua/


ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

► Назва секції. Назва доповіді посередині 

рядка (прописними літерами, шрифт Times New 

Roman № 16, жирний). 

► Нижче, через один інтервал, по центру – 

прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий 

ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, 

кафедра, повна назва установи, де навчається або 

працює автор, місто, країна; шрифт Times New 

Roman № 14. 

► Через один інтервал текст тез, який 

повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, 

поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт 

Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5. 

► Список використаних джерел (без 

повторів) оформлюється в кінці тексту під 

назвою «Література:» з урахуванням 

розробленого в 2015 році Національного 

стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та 

документація. Бібліографічне посилання. 

Загальні положення та правила складання». У 

тексті виноски позначаються квадратними 

дужками із вказівкою в них порядкового номера 

джерела за списком та через кому – номера 

сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16]. 

https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf
https://cuesc.org.ua/bibl.pdf


ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ 

 

Центр українсько-європейського наукового співробітництва  
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво) 

 

Контактна особа: 

Родік Леся Миколаївна – 

координатор з питань наукових 

заходів та проектів у галузі 

природничих наук. 

Телефон: + 38 066 642 61 74 

E-mail: nature@cuesc.org.ua  

Офіційний сайт: cuesc.org.ua  

 

 

Facebook: facebook.com/cuescinfo 

YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo 

 

 

  

mailto:nature@cuesc.org.ua
http://www.cuesc.org.ua/
https://www.facebook.com/cuescinfo/
https://www.youtube.com/channel/UCL1F1ZKD05uKqu8RI7-bHJA


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ 

 

4. Екологія 

 

Екологічні особливості видів рослин на території  

залізниці міста Львова 

 

Іванов І. П. 

кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології 

Львівський національний університет імені Івана Франка 

м. Львів, Україна 

 

На території залізниці у м. Львів виявлено 409 видів 

мохоподібних і судинних рослин, серед яких 6 % становлять 

природний компонент флори, а 94 % – синантропний. Екологічний 

аналіз дав змогу виявити широкий спектр гідро-, геліо-, термо- і 

трофоморф. За ценотичною приуроченістю серед бріофітів 

переважають евритопні (36,6 %), серед судинних – синантропанти 

(34,4 %). 

 

Література: 

1. Мусієнко М.М., Серебряков В.В., Брайон О.В. Екологія. 

Охорона природи: Словник-довідник. Київ: Знання. 2002. 550 с. 

 


