
              

         

  
Міністерство освіти і науки України 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди 

Факультет природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти  

Поморська академія у Слупську «Інститут біології і наук про землю» 

Вроцлавський університет, Польща, 

Грайфсвальський університет (м. Грайсфальд, Німеччина), 
Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ (м. Берегове), 

Факультет державної політики, Сілезький університет в Опаві (Чехія), 

Національний природний парк «Гомільшанські ліси», 

ГО «Українське ентомологічне товариство» 

IIІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ПРИРОДНИЧА НАУКА Й ОСВІТА:  

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 

Харків, 20-22 вересня 2022 року 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у IIІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Природнича наука й освіта: сучасний стан і перспективи розвитку», присвяченій 

300-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, яка відбудеться 22-23 вересня 2022 року 

на базі факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти 

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. 

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; 

Микитюк Сергій Олександрович, доктор педагогічних наук, професор, в.о. декана 

факультету природничої, спеціальної і здоров’язбережувальної освіти 

Ярошевич Анна, професор, директор Інституту біології і наук про Землю, 

Поморської академії у Слупську (Польща). 

Маркіна Тетяна Юріївна, доктор біологічних наук, професорка кафедри зоології 

ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

https://kmf.uz.ua/uk/
https://kmf.uz.ua/uk/


Когут Ержебет Імріївна, доктор філософії,  доцент, завідувачка кафедри біології та 

хімії Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ 

Члени оргкомітету: 

Комісова Тетяна Євгенівна, кандидат біологічних наук, доцент, в.о. завідувача 

кафедри анатомії і фізіології людини ім. 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, професорка, завідувачка 

кафедри зоології,  ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Іонов Ігор Анатолійович, доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри 

анатомії і фізіології людини імені Я. Р. Синельникова, ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Перетяга Людмила Євгенівна, доктор педагогічних наук, професорка, завідувачка 

кафедри спеціальної педагогіки,ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Г. С. Сковороди 

Ткаченко Галина, кандидат біологічних наук, завідувачка кафедри біології, 

Поморська академія у Слупську (Польща); 

Олександрович Олег – доктор біологічних наук, професор, Поморська академія у 

Слупську (Польща);  

Твердохліб Олена Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

ботаніка, ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Сидоренко Ольга Володимирівна, кандидат технічних наук, доцент, завідувачка 

кафедри хімії, ХНПУ імені Г. С. Сковороди; 

Галій Алла Іванівна, кандидат біологічних наук, доцент, завідувачка кафедри 

здоров’я людини, реабілітології і спеціальної педагогіки; 

Ликова Ірина Олександрівна, кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри 

зоології 

Відповідальний секретар оргкомітету: (+380679434042) Осинський Микола, 

аспірант кафедри анатомії і фізіології людини імені д.м.н., проф. Я.Р. Синельникова 

Технічний секретар: Винник Олександр Федорович, старший викладач кафедри 

хімії, ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Основні напрямки роботи конференції:  

 Природнича спадщина Григорія Сковороди 

 Біологічне різноманіття та його збереження 

 Популяційні та синекологічні дослідження 

 Біотехнологія, агроекологія та раціональне природокористування 

 Фізіологічні особливості розвитку організму людини і тварин 

 Морфофункціональні особливості тварин та рослин 

 Сучасний розвиток хімічної науки 

 Теорія і практика здоров’язбереження 

 Корекційно-розвивальна робота з дітьми з особливими освітніми потребами 

 Методика викладання природничих дисциплін у середній та вищій школі 

https://drive.google.com/drive/folders/1-EW31xViaZYH1Xxl5hMb3QlZgB8D0SXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EW31xViaZYH1Xxl5hMb3QlZgB8D0SXw?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-AIRvg6YybyTYptX7BV6y-Ta4GzteTLH?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-JuFO12GCyhByRYJH2fhveh-Jxq8-J_J?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-7agxtgjvujK_3BPmciVnqglu7PG1Twj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-aj6-y68TTbqNA8zUy6XxoHWEZvUPgyK?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-EAmmQgg0asLIhiV7G8KDxjXkFx594Sj?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-e9IIwCCsk9PQFJN-7cdoIHIdZHlILSA?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-nm7KkrUp_Vu1xwy5LoT6Iz3hFVz2yoN?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-tz_-PhTDjNp5l0M31zdh_l00MdZ9ETh?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1-vXNz-aBRUwNo2f4A3WATLkH1UDewCJi?usp=sharing


 Формування екологічної культури шкільної та студентської молоді 

Робочі мови: українська, англійська 

 Формат проведення – on-line. 

Умови участі 

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти, науковці. На пленарне 

засідання конференції оргкомітет запросить відомих науковців, які виступлять з 

доповідями щодо актуальних питань сучасних природничих наук. 

Для участі у конференції необхідно до 27 серпня 2022 року надіслати на 

електронну адресу pryrod_nauky@hnpu.edu.ua заявку та   тези у вигляді прикріплених 

файлів (назви файлів у наступному форматі: petrenko.doc, petrenko_zayavka.doc,  

Участь у конференції безкоштовна. Електронні матеріали конференції будуть 

розміщені у репозитарії ХНПУ імені Г. С. Сковороди та надіслані на електронну пошту, 

зазначену в заявці учасника.  

Оформлення матеріалів конференції: 

Вимоги до оформлення матеріалів тез. Формат файлу: doc / docx, береги: 20 мм всі, 

обсяг: 1-3, повні сторінки; шрифт: Times New Roman, кегль: 12, інтервал: 1, відступ 

першого рядку: 1,25 см; вирівнювання основного тексту: за шириною. Список 

використаних джерел оформляють згідно ДСТУ 8302:2015, посилання на джерело 

наводиться в тексті у квадратних дужках [1,11]. Список використаних джерел 

оформлюється в кінці тексту.   

Порядок розташування тексту: УДК, 1-й рядок – назва (великими літерами, 

напівжирним шрифтом, по центру, переноси в назві робити м’які (Shift + Enter); далі 

м’який переніс на новий рядок (Shift + Enter) – ініціали та прізвище авторів (прописними 

напівжирними літерами, по центру); наступний рядок з абзацу по центру (Enter), відступ 

0 пт – назва організації (прописними буквами, курсивом, по центру), наступний рядок з 

абзацу, відступ 0 пт, по центру – адреса електронної пошти одного з авторів (курсивом, 

по центру). Наступний рядок – назва, ініціали та прізвище авторів англійською 

мовою. Анотація до 400 знаків англійською мовою. Ключові слова – англійською 

мовою. Наступний рядок – текст тез, з абзацу, відступ 1 см.  

ЗРАЗОК: 

УДК 

ТУРУНИ (COLEOPTERA, CARABIDAE)  

ПЛОДОВИХ САДІВ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

І. І. Іванов 

Херсонський державний університет 

Ivanov@gmail.com 

I. Ivanov 

Annotation 

Key words 

Текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, текст тез, 

текст тез. 
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Список використаних джерел  

Тези мають бути ретельно вивіреними й відредагованими. За достовірність наведених даних і 

дотримання авторських прав відповідальність несе автор. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти 

матеріали, що не відповідають умовам конференції.  

Статті за матеріалами конференції (до 12-ти сторінок) можуть бути опубліковані у науковому 

збірнику «Біорізноманіття, екологія та експериментальна біологія» (фахове видання ДАК для 

біологічних наук). З питань публікації статті звертатись: Твердохліб  Олена Володимирівна 

(+380679434042) 

Форма заявки на участь у роботі конференції 

Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)  

Місце роботи або навчання  

Посада  

Науковий ступінь  

Вчене звання  

Напрямок  

Назва доповіді  

Форма участі (очна, заочна)  

Контактний телефон  

Контактний e-mail  

Необхідність у поселенні (так, ні)  

 

Чекаємо Вас на нашій конференції! 

 Будемо вдячні за поширення інформації серед ваших колег! 


