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Наукове товариство ОДЕКУ радо запрошує магістрів, аспірантів та молодих вчених 
України до участі у «VI-му Всеукраїнському пленері з питань природничих наук», 
який відбудеться 25-26  червня 2022 року. Співорганізатори конференції у 2022 році – 
Рада молодих учених Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України. 

 

Шановні колеги! Сьогодні, наша держава та кожен з нас переживає надзвичайно 
складний період. У цей не легкий період, як ніколи, важлива взаємна підтримка, взаємна 
допомога, продовження роботи та розвиток молодих науковців України! Також важливо 
зараз об’єднувати свої сили та ділитися досвідом. Тому, ми вирішили все ж таки провести наш 
щорічний захід. 

 

Традиційно наша конференція носить пленерний (фр. en plein air – відкрите повітря) 
характер, що передбачає роботу в натуральній природній обстановці поза приміщенням. 
Такий формат конференції має сприяти синтезу теоретичних знань та живої реальності, що 
дозволить підвищити творчий досвід молодих науковців та поглянути на проблематику своїх 
досліджень під іншим кутом. Проте, у зв’язку з воєнним станом в Україні, ми проводимо 
конференцію у форматі онлайн.  

 

За результатами роботи конференції буде сформовано та розміщено на офіційному сайті 
ОДЕКУ електронний збірник тез доповідей з присвоєнням номера ISBN, а кожному учаснику 
буде надіслано сертифікат учасника в електронному вигляді. 

 

Онлайн формат дозволяє нам розширити географію учасників, тому ми раді 
повідомити, що в цьому році, як і в минулому, планується проведення Пленеру з 
міжнародною участю. Ми з радістю запрошуємо закордонних молодих науковців для 
обміну досвідом. 

 

Метою конференції є обговорення та пошук розв’язання актуальних проблем в галузі 
природничих наук, встановлення контактів та обмін досвідом між молодими вченими різних 
ЗВО/НУ України та закордонними науковцями. 

 

До участі у конференції запрошуються молоді науковці, що працюють за наступними 
напрямками:  

1. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування. 
2. Економіка природокористування. 
3. Науки про Землю (метеорологія, океанологія, гідрологія, гідрографія, 

агрометеорологія, атмосферна геофізика, кліматологія).  
4. Інформаційні технології в галузі природничих наук. 
5. Менеджмент природоохоронної діяльності. 
6. Туризм. 



Мови Пленеру: українська, англійська. 
 
Важливі дати:  
✓ до 29 травня заповнити заявку на участь у конференції – за посиланням; 
✓ до 5 червня надіслати тези доповіді на адресу scientists.osenu@gmail.com. 
 

Програма Пленеру передбачає: роботу секції онлайн, зустріч з цікавими спікерами, 
круглий стіл та інше. 

 
Організаційний внесок складає 100 гривень і сплачується за можливості (покриття 

витрат на безлімітний zoom, платні online-платформи демонстрації інформації тощо). 
 
Реквізити на сплату організаційного внеску будуть надіслані разом із повідомленням 

про схвальне рішення Оргкомітету Пленеру.  
 
Вимоги до оформлення тез: 
 

Структура тез: має містити актуальність, мету, завдання дослідження, результати 
дослідження, висновки, список використаної літератури.  

 

Оформлення тез: у темі листа з вкладеними файлами необхідно прописати «П.І.Б. Тези 
на Пленер». Вкладені файли повинні називатися таким чином: 

Іванов Іван Іванович – РОЛЬ ЛОГІСТИКИ У СВІТІ.  
Іванов Іван Іванович – РЕЦЕНЗІЯ. 
 
Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей: текст надсилається разом з 

вмонтованими рисунками та формулами. Формат аркуша А4 210x297, орієнтація книжкова. 
Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 14, стиль – звичайний (Normal), міжрядковий 
інтервал – 1; всі поля – 2 см; відступ на абзац 1 см; текст вирівнюється на ширину аркуша. 

Обсяг тез доповідей – до 3 сторінок формату А4; сторінки не нумерувати. 
 
Приклад оформлення: 
 
Іванов Іван Іванович, аспірант кафедри гідрології суші 
Рецензент д-р геогр. наук, проф. кафедри гідрології суші Петров Петро Петрович 
Одеський державний екологічний університет 
 

ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНА МЕРЕЖА СПОСТЕРЕЖЕНЬ ТА ВИВЧЕНІСТЬ ТЕРИТОРІЇ У 
МЕЖАХ РІЧКОВОГО БАСЕЙНУ ДНІПРА 

 

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст 

доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді…. 

Запрошуємо до участі!  
 

Слідкуйте за новинами на сторінках у соціальних мережах: 
https://www.facebook.com/ScienceOSENU 
https://www.facebook.com/cysnbg 
http://www.nbg.kiev.ua 
instagram.com/nt_odeku  
Долучайтеся до телеграм каналу: https://t.me/nt_odeku 
 

У разі виникнення питань, звертатися: 
канд. геогр. наук, голова НТ ОДЕКУ 
Докус Ангеліна Олександрівна 
 

☎ +38 (099) 653-28-53 (телеграм, вайбер) 
scientists.osenu@gmail.com 
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