
 

 

 

 

 

 

 

Четверта міжнародна конференція молодих учених 

ХАРКІВСЬКИЙ  

ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ 
16 –17 квітня 2021 року 

Метою конференції є об’єднання молодих науковців з країн Центральної та Східної Європи для обговорення 

сучасних аспектів, проблем і визначення перспектив розвитку природничих наук, обмін науковою інформацією та 

досвідом, проведення плідних дискусій, розширення і зміцнення зв’язків між закладами вищої освіти. 

 

Науково-організаційний комітет 
Голова: Бойчук Юрій Дмитрович, доктор педагогічних  наук, професор, член-кореспондент НАНПУ України, ректор 
ХНПУ імені Г. С. Сковороди 
Співголови оргкомітету: 

Бережна Світлана Вікторівна, доктор філософських  наук, професор, проректор з наукової, інноваційної і міжнародної 
діяльності ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професорка, декан природничого факультету ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди; +380 (50) 103 22 52; 
Ярошевич Анна – доктор наук, професор,  директор інституту Інститут біології та Наук про Землю, Поморська 

академія у Слупську (Польща). 

 

Члени оргкомітету: 
Іонов Ігор Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри анатомії і фізіології людини 

імені Я. Р. Синельникова, ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Леонтьєв Дмитро Вікторович, доктор біологічних наук, професор,завідувач кафедри ботаніки, ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди; 

Чаплигіна Анжела Борисівна, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології,  ХНПУ імені Г. С. 

Сковороди; 

Перетяга Людмила Євгенівна, доктор педагогічних  наук, професор, завідувач кафедри спеціальної педагогіки, ХНПУ 

імені Г. С. Сковороди; 

Сидоренко Ольга Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри хімії, ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Галій Алла Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент, в.о. завідувача кафедри здоров’я людини, реібілітології і 

спеціальної педагогіки; 

Ткаченко Галина, кандидат біологічних наук, завідувачка кафедри біології, Поморська академія у Слупську (Польща); 

Олександрович Олег – доктор біологічних наук, професор, Поморська академія у Слупську (Польща), 

Комісова Тетяна Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри анатомії і фізіології людини ім. Я. Р. 

Синельникова, ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Твердохліб Олена Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніка, ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Ликова Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри зоології, ХНПУ імені Г.С. Сковороди. 

Відповідальний секретар оргкомітету: Божко Олексій Олександрович, аспірант  кафедри анатомії і фізіології 

 людини ім. Я. Р. Синельникова, ХНПУ імені Г. С. Сковороди (+380953017157) 

Технічний секретар: Вінник Олександр Федорович, старший викладач кафедри хімії, ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України Міністерство науки і вищої 

освіти Республіки Польща 

Поморська академія у Слупську 

Інститут біології та Наук про 

Землю 

Харківський національний 

педагогічний університет імені 

Г.С.Сковороди 



Секції 
⮚ Анатомія і фізіологія людини та тварин 

⮚ Ботаніка, мікологія, мікробіологія 

⮚ Біоетика 

⮚ Здоров’є, корекційна освіта 

⮚ Зоологія 

⮚ Екологія та охорона навколишнього середовища 

⮚ Молекулярна біологія та біоінформатика 

⮚ Хімія та біохімія 

Робочі мови: українська, польська, англійська, російська 

Формат проведення – on-line, заочна 

 

Умови участі 
До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та науковці віком до 35 років. На пленарне 

засідання конференції оргкомітет планує запросити відомих науковців, які виступлять з доповідями щодо 

актуальних питань сучасних природничих наук. 

Для участі у конференції слід до 1 квітня 2021 року надіслати на електронну адресу 

naturalforum2021@gmail.com заявку, тези у вигляді прикріплених файлів (назви файлів у наступному форматі: 

petrenko.doc, petrenko_zayavka.doc, petrenko_kvit.jpg); назва листа: Conference.) та  електронну копію (скан/фото) 

підтвердження сплати організаційного внеску. 

Організаційний внесок для громадян України становить 150 грн., переказ рекомендується проводити на картку Приват 

банку 5168 7453 0289 4743 (Божко Олексій Олександрович). Для іноземних учасників участь у конференції  

безкоштовна. 

Усім учасникам не пізніше 10 квітня 2021 р. буде направлений 2 циркуляр з програмою конференції. 

Приклад оформлення заявки: 
П.І.Б.____________________________________________ 

Рік народження___________________________________ 

                                  Наукова установа, ЗВО_____________________________ 

Контактний телефон e-mail_________________________ 

Назва доповіді____________________________________ 

Форма участі______________________________________ 

Секція____________________________________________ 

Адреса для листування (з індексом)___________________ 

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповідей Формат файлу: doc, docx, поля: 20 мм, обсяг: 1-3, 

повні сторінки; шрифт: Times New Roman, кегль: 12, інтервал: 1, відступ першого рядку: 1,25 см;  вирівнювання 

основного тесту: за шириною. Список використаних джерел необхідно оформляти згідно ДСТУ 8302:2015. Прізвище 

наукового керівника вказується в кінці тез. Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори.  

 

Приклад оформлення тез: 

Петренко П.П.
1
, Сидоренко С.С.

2 

 

АНАЛІЗ ВМІСТУ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЯЙЦЯХ 

ДУПЛОГНІЗДНИХ ПТАХІВ 
 

1
Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди 

2
Харківський національний університеті імені В.Н.Каразіна 

текст тез текст тез текст тез текст тез текст тез текст тез текст тез текст тез текст тез 

Науковий керівник Іванов В.О. 

 

З питань реєстрації та участі в конференції звертайтеся за адресою: 

naturalforum2021@gmail.com або телефонуйте +380953017157 (Божко Олексій) 

 

Чекаємо Вас на нашій конференції! 



Будемо вдячні за поширення інформації серед ваших колег! 


