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Напрями роботи читань 

 
1. Природно-заповідний фонд та екомережа. 

2. Національним паркам «Бузький Гард» та «Білобережжя Святослава» 10 років. 

3. Регіональні охоронні списки видів флори та фауни. 

4. Збереження історичних ландшафтів на території України. 

5. Геологічна спадщина у сучасному правовому полі, практичний аспект. 

6. Альтернативи гідроенергетиці на живих річках. 

7. Науковці та громадські діячі на сторожі довкілля.  

8. Освіта в екології: синтез науки та креативу. 



П’ятниця, 12 квітня - Миколаївська обласна універсальна наукова бібліотека, що 

розташована у центрі м. Миколаїв http://www.reglibrary.mk.ua/ ; субота, 13 квітня – виїзна 

екскурсія: знайомство з Домом Бахтових http://www.bakhtov.com.ua/ , огляд 

античного міста-держави Ольвія на мальовничих схилах Бузького лиману. У квітні там 

можна побачити різнобарвні килими півників Iris pumila. 

Для участі заповнити форму заявки https://goo.gl/forms/N0WVhq6YfEww4F0o2  

Прохання надіслати матеріали не пізніше 1 березня 2019 р. 

Правила оформлення матеріалів:  

Статті об’ємом до 5 повних сторінок, шрифт Times New Roman (10 пт), інтервал 

одинарний, відступ 1,25 см, усі поля 2 см. Сторінки не нумерувати. Назва файлу – прізвище 

першого автора латиницею. 

При посиланні у тексті у дужках наводиться автор та рік публікації або назва книги 

(щодо Червоної книги України, наприклад). Список посилань має містити лише 

процитовані джерела та складатися за абеткою. Праці одного автора розміщуються в 

хронологічній послідовності. Далі розміщують праці, написані кількома авторами. 

Неопубліковані дані можуть надаватися з приміткою "персональне повідомлення" за 

згодою особи, що надала інформацію. 

Основний текст має складатися із розділів: вступ, матеріали та методи, результати 

та їх обговорення, висновки (виділяти не обов’язково); може містити таблиці, рисунки, 

фотографії – все у чорно-білому форматі (додаються окремими файлами у форматі .jpg).   

 
Зразок оформлення матеріалів 

 
Історичний ландшафт центру Буго-Ґардівської паланки Війська Запорозького,  

його значення для історії України та загроза знищення 
 

Біляшівський Микола Миколайович 
 

Зоологічний музей Київського національного університету ім. Т. Шевченка,  

Українське товариство охорони пам’яток історії та культури  

електронна адреса 
 

Історичним ядром пам’ятки є урочище Ґард, з островом Ґардовим і Ґардовим порогом, каміння якого 

три століття служило природним фундаментом для встановлення ґарду — риболовецької споруди, яку козаки 

закладали тут ще із XVI ст. Саме коло Ґардового острова русло Бугу перегороджував найдавніший з відомих, 

козацький ґард (Эварницкий, 1888). 

 

Список використаних джерел 

 

Біляшівський М., Товкайло М., Ленченко В., Осадчий Р. Історичний ландшафт центру Буго-Ґардівської 

паланки Війська Запорозького // Довідник найцінніших територій та об’єктів в межах Арбузинського, 

Доманівського районів Миколаївської області та м. Южноукраїнськ. — К., 2008. — С. 8—37. 

Товкайло М.Т., Титова О.М. Запорозький Ґард: правда й вигадки // Археологія. – 2016. - № 2. – С. 98-

109. 

Эварницкий Д.И. Запорожье в остатках старины и преданиях народа. — Санкт-Петербург, 1888. — Т. 

2. — С.151-155. 

http://www.reglibrary.mk.ua/
http://www.bakhtov.com.ua/
https://goo.gl/forms/N0WVhq6YfEww4F0o2


Увага! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали у випадку їхнього 

низького наукового рівня, невідповідності тематиці наукових читань чи правилам 

оформлення. 

Організаційний внесок (попередня інформація)  

Організаційний внесок 150 грн. Він включатиме сплату пакету учасника читань, 

кава-брейки, накладні витрати. Екскурсія, проживання та харчування оплачуються окремо, 

про що буде повідомлено у другому інформаційному повідомленні. Вартість одної сторінки 

публікації 30 грн. 

Оргвнесок та оплату публікації матеріалів надішліть будь ласка після отримання 

другого інформаційного повідомлення, у якому буде надано інформацію для переказу 

коштів. 

Матеріали надсилати на адресу chytannya@gmail.com У разі неотримання 

відповіді протягом 3-х днів прохання зателефонувати (або написати Viber, WhatsApp): 

067 397 87 32 Анна Коломієць 

Друге інформаційне повідомлення буде надіслано зареєстрованим учасникам після 

15 березня 2019 р. 

 

 

mailto:chytannya@gmail.com

