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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі ІІІ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ: ПРОЄКТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ, ПЕРСПЕКТИВИ», яка 

відбудеться 15-16 грудня 2022 р. на базі факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка», м. Миргород, Україна. Конференція присвячена до 100-річчя 

факультету природничих наук ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»  
 

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

обговорення актуальних теоретичних і практичних питань у галузях біології, природничих та аграрних 

наук, обґрунтування перспективних напрямів досліджень з метою їх подальшого розвитку, встановлення 

професійних контактів, заохочення молоді до наукового пошуку  

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЙ 

біологія, природничі та аграрні науки, освіта (природничі науки) 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ (СЕКЦІЇ) КОНФЕРЕНЦІЇ* 

1.     Здобутки, проблеми та перспективи досліджень у галузях біології та природничих наук 

2.     Аграрні науки та продовольство: традиції, проблеми та перспективи 

3.     Освіта: питання теорії та практики (природничі науки) 

* за умов подання доповідей за спільною тематикою будуть створені підсекції 

ДО УЧАСТІ ЗАПРОШУЮТЬСЯ 

науковці, аспіранти/здобувачі освіти, співробітники науково-дослідних установ, управлінь/закладів освіти, 

представники підприємств/господарств за профілем конференції 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ/ ФОРМАТ ПРОВЕДЕННЯ/ ФОРМА УЧАСТІ   

 мови конференції: українська, англійська 
 

 off/on-line 
 

 off/on-line участь з усною доповіддю (до 10 хв.) та публікацією тез  



off/on-line участь без доповіді з публікацією тез 

публікація тез 

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 програма конференції 

 електронний збірник матеріалів (тез доповідей) 

 друкований збірник матеріалів (тез доповідей) 

 електронний сертифікатів доповідача/учасника  

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК 

участь у конференції та публікація тез 

доповідей, отримання електронних матеріалів 

участь у конференції та публікація тез доповідей, 

отримання електронних та друкованих матеріалів 

 розміщення тез доповідей в електронному 

збірнику матеріалів конференції. Збірник буде 

оприлюднено у репозиторії ЛНУ імені Тараса 

http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/ 
 розсилку електронних матеріалів (програма 

конференції, збірник матеріалів (тез доповідей), 

сертифікат доповідача/ учасника).  

Для іноземних учасників участь у конференції та 

отримання електронних матеріалів конференції 

безкоштовна 

Сплата комісії за банківські операції не входить до 

суми організаційного внеску та здійснюється за 
рахунок учасника конференції 

 розміщення тез доповідей в електронному 

збірнику матеріалів конференції. Збірник буде 

оприлюднено у репозиторії ЛНУ імені Тараса 

Шевченка http://dspace.luguniv.edu.ua/xmlui/  

 розсилку електронних та друкованих 

матеріалів конференції (програма конференції, 

збірник матеріалів (тез доповідей), сертифікат 

доповідача/ учасника) 

Сплата комісії за банківські операції та поштові 

витрати не входить до суми організаційного 

внеску та здійснюється за рахунок учасника 

конференції 

150 грн* 450 грн* 

* 50 грн зі сплати кожного учасника буде перераховано на ЗСУ 

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ОПЛАТИ 

отримувач: Ісаєнко Ірина 

банк отримувач: АТ ДБ «Приватбанк» 

номер картки: 4149 4378 7305 5733 

призначення платежу: за публікацію матеріалів від П.І.Б 

ВАЖЛИВІ ДАТИ: ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ, ПУБЛІКАЦІЯ, РОЗСИЛКА 

до 01.12.2022 р. 18.00 прийом матеріалів здійснюється в електронному вигляді на е-mail  

fpn.conf@gmail.com: анкета-заявка (https://docs.google.com/forms/d/1iM-

tvt5P-SENfcZ8leS46sPPPcIG5Eb3iELuUhulju4/edit), матеріали (тези) для 

публікації, скан/фото квитанції про сплату 
У темі електронного листа необхідно зазначити прізвище доповідача та 

номер секції, до якої подаються матеріали, наприклад: Шевченко (1)  

Ім’я файлу має відповідати прізвищу доповідача із зазначенням: для заявки – 

Заявка; для статті – Стаття; підтвердження сплати орг. внеску – Внесок  

Наприклад: Шевченко_Стаття (формат (.rtf, .doc), 

Шевченко_Внесок (формат (.rtf, .doc, .pdf, png, jpg), 

Шевченко_Заявка (формат (.rtf, .doc) 

УВАГА! Повідомлення про отримання заявки та матеріалів для публікації 

буде надіслано учасникам на електронну пошту протягом трьох днів. У разі 

відсутності підтвердження просимо надіслати матеріали ще раз та зв’язатися 

з організаторами 

до 05.12.2023 р.   розсилка другого інформаційного листа з програмою конференції, порадами 

щодо Вашої подорожі та іншою важливою інформацією всім учасникам, які 

сплатили організаційний внесок 

до 01.01.2023 р. розсилка електронних матеріалів конференції  (програма конференції, 

збірник матеріалів та сертифікат учасника/доповідача)   

до 10.01.2023 р.   розсилка друкованого збірника (за попереднім замовленням та оплатою) 
 



УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право не приймати матеріали (тези для друку), які не відповідають 

зазначеним вимогам або надіслані пізніше вказаного терміну. Відповідальність за зміст матеріалів несуть 

автори  

КОНТАКТНІ ОСОБИ З ПИТАНЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Березенко Катерина,  

голова секретаріату конференції 
Кирпичова Ірина,  

голова оргкомітету 
Мацай Наталія,  

співголова конференції 

+380505270957 

Viber, Telegram, WhatsApp 

+380954850545 

Viber, Telegram, WhatsApp 

+380507671066 

Viber, Telegram, WhatsApp 

 

37600, вул. Старосвітська 52, м. Миргород, Полтавська область, Україна 

РЕДАКЦІЙНІ ВИМОГИ 

 до оформлення матеріалів для публікації (тез) 

1. Організаційний комітет конференції приймає в електронному вигляді повністю підготовлені до друку 

матеріали обсягом від 1 до 4 повних сторінок 

2. Набір тексту здійснюється у текстовому редакторі Microsoft Word (тип файлу: *doc, *docх, *rtf) 
шрифтом Times New Roman, кегль 12, без переносів, міжрядковий інтервал – одинарний, формат сторінки 

– А-4; усі поля (верхнє, нижнє, праве й ліве) – 2,0 см  

3. По центру текстового поля вказуються прізвище та ініціали автора/ів (шрифт жирний, вирівнювання по 

центру, без абзацу)  

4. Через рядок від прізвища (шрифт нежирний, вирівнювання по центру, без абзацу) – вчений ступінь, 

звання, посада, місце роботи; e-mail 

5. Назва тез друкується через рядок великими літерами (шрифт жирний, вирівнювання по центру, без 

абзацу)  

6. УВАГА! Посилання на цитовані джерела в тексті оформлюються таким чином:  

- у круглих дужках зазначається прізвище автора та рік видання роботи (наприклад, Шумська, 2010);  

- якщо потрібно послатися на декілька джерел, слід подавати їх через крапку з комою (наприклад, 

Афанасьєва, 2016; Богданова, Саннікова, 2015; Moore, 2006);  
- якщо використовуються цитати, прямі посилання тощо, то слід указувати номер сторінки посилання 

(Афанасьєва, 2016, с. 46; Bruner, 2012, p. 24)  

7. Графічні матеріали (діаграми, фото, рисунки, схеми, формули тощо), таблиці та інші нетекстові 

компоненти розміщуються в тексті й оформлюються відповідно до загальноприйнятих вимог 

(зазначаються номери рисунків, таблиць тощо, їхні назви, розшифровки цифрових позначень). Таблиці 

бажано не розривати. Графічні матеріали та таблиці відокремлюються від тексту вільним рядком  

8. Бібліографічний опис і при необхідності примітки подаються в кінці тез після заголовку «Список 

використаної літератури» (через рядок після закінчення тексту, вирівнювання по центру, без абзацу та 

двокрапки, шрифт звичайний) у порядку цитування. Бібліографічні джерела подаються підряд, без 

відокремлення абзацом; ім’я автора праці (або перше слово її назви) виділяється жирним шрифтом. 

Оформлювати список літератури пропонуємо відповідно до ДСТУ 8302:2015 або у форматі Vancouver 

Style  

 ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, ЩО ПОДАЮТЬСЯ ДО ДРУКУ 

Шевченко Є. С. 
асистент кафедри біології та агрономії ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка», м. Миргород , Україна, biology@gmail,com 

ВПЛИВ НАНОПРЕПАРАТІВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК РОСЛИН ZEA MAYS SACCHARATA НА 

ПОЧАТКОВИХ СТАДІЯХ ОНТОГЕНЕЗУ 
  Текст……  

Текст……  

Текст……  
Текст……  

Текст……  

Застосування препарату на рослини кукурудзи цукрової призводило до збільшення показників 

енергії проростання насіння в середньому на 6-8 % (табл. 1).  

Таблиця 1  

Енергія проростання насіння рослин кукурудзи цукрової 

Варіант досліду Енергія проростання, % 

Контроль  82,50 (± 3,2) 

Епін-екстра  90,00 (± 2,2) 

Нано-Гро  95,75 (± 2,1) 

Текст……  

Текст……  



Текст……  

Текст……  

Вплив різних препаратів на енергію проростання показано на рис. 1. 
 

Рис. 1. Енергія проростання насіння (у %) рослин кукурудзи цукрової при застосуванні 

нанопрепаратів.  

 Текст …….  

Текст……  

Текст……  

Текст ……  

Отже, застосування нанопрепарату Нано-Гро забезпечує покращення умов проростання, росту та 

розвитку рослин цукрової кукурудзи.  
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