
 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 
Департамент екології та природних ресурсів  
Рівненської обласної державної адміністрації 

Рівненський державний гуманітарний університет 
Рівненська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» 

Херсонський національний аграрно-економічний університет 
Поліський національний університет 

КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» 
Волинський національний університет імені Лесі Українки 

 

Оголошують про проведення 
22 вересня 2022 року 

ІІ Всеукраїнської інтернет-конференції 
«Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи», 

присвяченої 30-річчю кафедри екології, технології захисту 
навколишнього середовища та лісового господарства Національного 

університету водного господарства та природокористування 
 

Шановні колеги! 
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській інтернет-конференції 

«Стратегія сталого розвитку України: сьогодення та перспективи», 
присвяченої 30-річчю кафедри екології, технології захисту 

навколишнього середовища та лісового господарства Національного 
університету водного господарства та природокористування, що буде 

проводитися 22 вересня 2022 року Національним університетом водного 
господарства та природокористування (м. Рівне, Україна). 

 
Мета конференції – обмін досвідом з питань сталого розвитку, 

технологій захисту навколишнього середовища, вирішення екологічних 
проблем та вдосконалення методів і підходів до раціонального 
використання і охорони природних ресурсів. 

Для участі в конференції запрошуються доктори і кандидати наук, 
доктори філософії, докторанти, аспіранти, магістри, бакалаври, здобувачі 
вищої освіти всіх рівнів, керівники та фахівці комерційних організацій і 
органів державного та муніципального управління, усі зацікавлені особи в 
галузі сталого розвитку суспільства, екології, технологій захисту 
навколишнього середовища, аграрного виробництва та лісогосподарської 
діяльності. 

 
 

 

Навчально-науковий інститут  
агроекології та землеустрою 

 



 

Наукові напрями роботи конференції 
1. Соціо-еколого-економічні пріоритети сталого розвитку, регіональна екологічна 

політика 
2. Охорона та раціональне використання природних ресурсів, екологічна безпека 
3. Моніторинг і відновлення стану водних та наземних, агро- та урбоекосистем 
4. Збереження та відтворення біорізноманіття, діяльність об’єктів ПЗФ та лісового 

господарства 
5. Розвиток аграрного та зеленого туризму 
6. Моделювання і прогнозування стану довкілля, геоінформаційні технології у 

природокористуванні 
7. Інженерія довкілля та технології захисту навколишнього середовища 
8. Екологічна освіта і виховання, методологія наукових досліджень у вищій та 

середній школі 
9. Історія та проблеми сучасної екології 
 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ 
Мошинський В.С. – доктор сільськогосподарських наук, професор, ректор Національного 
університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)  
Клименко М.О. - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, 
технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного 
університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)  
Прищепа А.М. – доктор сільськогосподарських наук, професор, директор Навчально-
наукового інституту агроекології та землеустрою Національного університету водного 
господарства та природокористування, голова Рівненського обласного осередку ГО 
«Всеукраїнська екологічна ліга», (м. Рівне)  
Захарчук В.В. – директор департаменту екології та природних ресурсів Рівненської обласної 
державної адміністрації  
Бєдункова О.О. – доктор біологічних наук, доцент, професор кафедри екології, технології 
захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету 
водного господарства та природокористування (м. Рівне)  
Вознюк Н.М - кандидат сільськогосподарських наук, доцент, професор кафедри екології, 
технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного 
університету водного господарства та природокористування (м. Рівне)  
Ліхо О.А. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології, технології 
захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного університету 
водного господарства та природокористування (м. Рівне)  
Стецюк Л.М. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології, 
технології захисту навколишнього середовища та лісового господарства Національного 
університету водного господарства та природокористування (м. Рівне) 
Лико Д.В. – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, 
географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету  
Пічура В.І. – доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології та 
сталого розвитку імені професора Ю.В. Пилипенка Херсонського державного аграрного 
університету (м. Херсон)  
Романчук Л.Д. - доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової роботи 
та інноваційного розвитку, Поліський національний університет (м. Житомир)  
Мудрак О.В. - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри екології, 
природничих та математичних наук, КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти» (м. Вінниця)  
Цьось О.О. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри екології та 
охорони навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі українки (м. 
Луцьк) 
Боярин М.В. – кандидат географічних наук, доцент, доцент кафедри екології та охорони 
навколишнього середовища Волинського національного університету імені Лесі українки (м. Луцьк) 
Долженчук В.І. – кандидат сільськогосподарських наук, доцент, в.о. директора Рівненської 
філії державної установи «Інститут охорони ґрунтів України» 



 

Умови участі в конференції та публікації матеріалів 
‣ Участь у конференції безкоштовна. 
‣ Форми участі в конференції: очна, заочна.  
‣ Форма проведення конференції: on-line, за допомогою комунікатора 

Hangouts Meet. 
‣ Робочі мови конференції: українська, польська, англійська. 
‣ Заявку на участь у конференції просимо подавати до 15.09.2022 р., 

шляхом заповнення електронної форми: 
https://forms.gle/8AmkF3HJTv8yVVgC8 

‣ Підготовлені тези надсилати на електронну адресу:  
kaf-ecology@nuwm.edu.ua до 22.09.2022 р. включно.  

‣ В темі листа вказати «ПІП_Конференція_2022». Назва файлу 
(латинськими літерами) повинна відповідати прізвищу автора або 
першого співавтора (наприклад, Melnyk.doc). 

‣ Кожному автору буде надіслано електронний збірник тез та 
електронний сертифікат учасника конференції після проведення 
заходу. 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 
‣ Обсяг матеріалів, що надаються до публікації – до 4-х сторінок 

формату А4 (297x210 мм), орієнтація книжкова. 
‣ Матеріали подаються в електронному вигляді у форматі Microsoft Word 

(*.doc, *.docх). 
‣ Поля: праве, ліве, верхнє – 20 мм, нижнє – 22 мм. 
‣ Шрифт 14 пт, Тimes New Roman, інтервал одинарний. 
‣ УДК (жирний стиль, вирівнювання ліворуч). 
‣ Через один рядок розміщуються прізвище та ініціали автора, науковий 

ступінь, посада (жирний стиль), в дужках – місце роботи або навчання 
(основний стиль, вирівнювання праворуч). 

‣ Назва (жирний стиль, великі літери, вирівнювання по центру) 
розміщується через один рядок після інформації про авторів. 

‣ Через рядок – основний текст (основний стиль, абзац – 1 см; 
вирівнювання за шириною). 

‣ Список використаних джерел наводиться за алфавітом в кінці 
публікації, через рядок (розмір шрифту 12, слово "Література" не 
ставиться). Посилання на джерела наводяться у тексті в круглих 
дужках із зазначенням автора і року (Луцик, 2012). Оформлення списку 
літератури – згідно ДСТУ 8302:2015. 

‣ Слово «Таблиця» розташовується праворуч, а заголовок нижче – 
посередині; наповнення таблиці – шрифт 12 пт, Тimes New Roman. 

‣ Рисунки групуються як один об’єкт, розміщення по центру, назва 
рисунка після нього по центру. 

‣ Всі формули набираються в редакторі Microsoft Equation. 
 

https://forms.gle/8AmkF3HJTv8yVVgC8
mailto:kaf-ecology@nuwm.edu.ua


 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текст матеріалів  повинен бути вичитаний та перевірений автором і 
науковим керівником (для аспірантів та студентів).  
Організаційний комітет залишає за собою право редагувати, скорочувати 
і відхиляти надіслані матеріали, які не відповідають наведеним вимогам 
чи порушують академічну доброчесність. 
Відповідальність за зміст та унікальність поданого матеріалу несуть 
автори. 
 

КОНТАКТНІ ДАНІ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ 
Телефони для довідок: 

(066)9138392 – Бєдункова Ольга Олександрівна 
(068)7290464 – Стецюк Людмила Миколаївна 

E-mail: kaf-ecology@nuwm.edu.ua 
 

 

 

УДК 631.4  

 

Прищепа А.М., д.с.-г.н., професор (Національний університет водного 

господарства та природокористування, м. Рівне) 

Золотарьова І.Б., к.с.-г.н., начальник відділу (сектор Державного агентства 

водних ресурсів України у Львівській області, м. Львів) 

 

СПЕЦІАЛЬНІ СИРОВИННІ ЗОНИ НА МЕЛІОРОВАНИХ ЗЕМЛЯХ 

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

Основний текст ... (через рядок після назви, з абзацу основним стилем, 

шрифт 14 пт, Тimes New Roman, інтервал одинарний, абзац – 1 см, вирівнювання 

за шириною сторінки).  

 
Список бібліографічних посилань (через рядок після основного тексту, розмір шрифту 12 пт, 

слово «Література» не ставиться, оформлення списку згідно ДСТУ 8302:2015. 

Україна, 33028, м. Рівне, вул. Соборна 11, тел. (0362) 63-32-09 

mail@nuwm.edu.ua 
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