
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» 
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Національний природний парк «Гомільшанські ліси», 

ГО «Українське ентомологічне товариство» 

П’ЯТА МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

ХАРКІВСЬКИЙ ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ 

19-20 травня 2022 р. 

Шановні колеги, запрошуємо Вас взяти участь у роботі V Міжнародної 

конференції молодих учених метою якої є об’єднання 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; 

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; 

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; 

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; 

Відповідальний секретар оргкомітету:  

Твердохліб Олена Володимирівна, кандидат біологічних наук, доцент кафедри 

ботаніка, ХНПУ імені Г. С. Сковороди (+380679434042) 

Технічний секретар: Винник Олександр Федорович, старший викладач кафедри 

хімії, ХНПУ імені Г. С. Сковороди. 

Програмою конференції передбачено роботу наступних секцій: 

 Анатомія і фізіологія людини та тварин. 

https://drive.google.com/drive/folders/1vUIS9-QBYfFT8z2Fo9BpP6sCEM0-

whHu?usp=sharing 

 Ботаніка, мікологія, мікробіологія. 

https://drive.google.com/drive/folders/1w491Ph6iNwDBhhoej67Nx9SdG-

sEWAFX?usp=sharing 

 Біоетика, методика викладання природничих наук. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Vh-D-

FVl4ZYis1uDVp1aruhqxF3pqBlL?usp=sharing 

 Здоров’є, корекційна освіта.  https://drive.google.com/drive/folders/1-

ToPpkTzF3Juzq6vVN303kWiIIU1KgmT?usp=sharing 

 Зоологія.  https://drive.google.com/drive/folders/16-Ur7xVJI3vFS-

3HPobtkciZ4zBkVwKc?usp=sharing 

 Екологія та охорона навколишнього середовища. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YsV9z4w5XPBOsh6vXo9jI6anC-

rFCSUW?usp=sharing 

 Молекулярна біологія та біоінформатика. 

https://drive.google.com/drive/folders/1ihBFFSSm-

PoxMGpiTO3ijW6BXfdptAvR?usp=sharing 

 Хімія та біохімія.  https://drive.google.com/drive/folders/1R6nBAP1O-

eMTEBIh8O5rpG6xSEx2_0vx?usp=sharing 

Робочі мови: українська, англійська 

Формат проведення – on-line. 
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Умови участі 

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці. 

Для цього необхідно до 5 травня 2022 року надіслати заявку та тези на Гугл диск 

відповідно до секції, а також на електронну адресу: 

prirodnichiy_forum@hnpu.edu.ua 

Назва заявки та тез починається з прізвища першого автора (petrenko_z.doc; 

petrenko_tez.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.  
На пленарне засідання конференції оргкомітет запросить відомих науковців, які 

виступлять з доповідями щодо актуальних питань сучасних природничих наук. 

Приклад оформлення заявки: 
Заявка на участь у  

П’ятій міжнародній конференції молодих учених 

ХАРКІВСЬКИЙ 

ПРИРОДНИЧИЙ ФОРУМ 

19-20 травня 2022 р. 

П.І.Б______________________________ 

Наукова установа, ЗВО________________ 

Контактний телефон___________________ 

e-mail_______________________________ 

Секція______________________________ 

Назва доповіді__________________________ 

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 тесту: за шириною. 

Список використаних джерел оформляють згідно ДСТУ 8302:201, посилання на 

джерело наводиться в тексті у квадратних дужках [1,11].  

  

mailto:prirodnichiy_forum@hnpu.edu.ua


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 

З питань реєстрації та участі в конференції звертайтеся за адресою:  

naturalforum2022@gmail.com  

або телефонуйте +380679434042 (Олена Твердохліб) 

УВАГА! Матеріали форуму будуть публікуватися в авторській редакції. За 

науковий зміст і якість поданих матеріалів відповідальність несуть автори. 

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друкуванні матеріалів, що не 

відповідають вказаним вимогам або подані із порушенням встановленого терміну. 

Чекаємо Вас на нашій конференції! 

Будемо вдячні за поширення інформації серед ваших колег! 
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