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Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 
 

«Досвід та перспективи розвитку об’єктів природно-заповідного фонду 

Хмельниччини», до 5-ї річниці Національного природного парку  
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23-25 травня 2018 року 
 

 

ДРУГИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

 

 

м. Славута, Хмельницька обл. 



Вельмишановні учасники Всеукраїнської науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Досвід та перспективи розвитку об’єктів 

природно-заповідного фонду Хмельниччини» приуроченої до 5-ї річниці 

Національного природного парку «Мале Полісся», конференція відбудеться 23-

25 травня 2018 року на базі Національного природного парку «Мале Полісся». 

 

Місце проведення конференції: Хмельницька область, м. Славута,        

вул. Гната Кузовкова, 1 (адмінбудівля ДП «Славутське лісове господарство»). 

 

 Транспортне сполучення 

 Місце реєстрації учасників та проведення засідань – м. Славута,  

вул. Гната Кузовкова, 1 (адмінбудівля ДП «Славутське лісове господарство»). 

Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутне таксі № 1, 4, 5 до зупинки 

«Ринок» (від зупинки пройти 150 м. по вул. Ярослава Мудрого і повернути наліво 

на вулицю Гната Кузовкова). Вартість проїзду у маршрутному таксі 4 грн. 

Від автовокзалу пройти 200 м по вул. Богдана Хмельницького, повернути 

наліво на вул. Ярослава Мудрого і через 100 м повернути направо на вул. Гната 

Кузовкова. 

 

Проживання в Славуті 

 Оплата проживання здійснюється за рахунок учасників конференції.  

Для учасників конференції будуть заброньовані місця в готелях міста 

(вартість від 250 грн за номер). 

 

Ймовірні варіанти поселення: 

Банно-готельний 

комплекс «Климентана» 

номери від 250 до 350 грн. 

м. Славута, вул. Кузовкова, 15-Б. 

тел. 097-768-35-50 

http://slavutagotel.blogspot.com 

 

Готель «Славутчанка» 

номери від 250 грн 

 

 

м. Славута, вул. Козацька ( кол. Дзержинського), 2 

тел. +38 (03842) 7-02-08,  2-24-26 

https://stejka.com/ukr/xmelnickaja/slavuta/gostinica/slavut4anka/ 

 

Готель «Челентано» 

номери від 250 грн 

м. Славута, вул. Ярослава Мудрого, 3 

тел. 098 805 14 88 

https://stejka.com/ukr/xmelnickaja/slavuta/hotel/ 

 

 

Екскурсія 

 Під час роботи конференції для її учасників запланована екскурсія 

територією НПП «Мале Полісся». Просимо учасників подбати про зручний одяг 

і взуття, взяти з собою дощовики та крем від сонця.  

 

 

 



Доповіді  

Оргкомітет надає учасникам ноутбук, мультимедійний проектор та екран. 

На пленарному засіданні надається 20 хв. для доповіді і 10 хв. на запитання та 

обговорення; на секційних засіданнях – 15 і 5 хв., відповідно. Будь ласка, 

враховуйте регламент при підготовці доповідей! 

Заочним учасникам збірники матеріалів тез будуть надіслані поштою 

після проведення конференції. 

 

Оргвнесок 

 У суму оргвнеску очних учасників входить публікація статті, вартість 

перевезень під час екскурсії, пакет учасника конференції, кава-брейк.  

У випадку очної участі декількох співавторів кожен сплачує оргвнесок 250 

грн. Якщо у Вас є сумніви, щодо очної участі, можна зараз переказати оргвнесок 

за публікацію (130 грн), а при реєстрації доплатити різницю.  

У суму оргвнеску заочних учасників входить вартість публікації статті та 

поштова пересилка збірника матеріалів. У випадку заочної участі кількох 

співавторів сплачується один оргвнесок – 130 грн, але у нього входить лише 1 

примірник збірника матеріалів тез конференції (можна буде додатково придбати 

ще збірники, вартість яких повідомимо пізніше)  

Оплата проїзду, проживання та харчування здійснюється за рахунок 

учасників.  

Оргвнесок надсилати на картковий рахунок у ПриватБанку 5168 7573 5167 

4330, Кратасюк Наталія Вікторівна.  

 

 Будь ласка, повідомте оргкомітет заздалегідь:   

- про час і дату Вашого приїзду та від’їзду  

- хто ще точно не підтвердив очну участь, як тільки визначитесь, повідомте  

- побажання щодо замовлення готельних номерів  

- якщо хтось приїжджає машиною (і на екскурсію поїде власним транспортом), 

також прохання повідомити  

 

Наші контакти: 

Національний природний парк «Мале Полісся», вул. Михельська, 32, м. Ізяслав, 

Хмельницька обл. Україна, 30300 

E-mail: mpolisjaconf@ukr.net 

Телефон: (03852) 4-15-36, 

0977485206 – Белінська Марина Миколаївна 

 

 

Попередня програма конференції 

 

23 травня (середа) 

Заїзд та поселення учасників 



24 травня (четвер) 

9:00 – 10:30 – реєстрація учасників конференції   

10:30–12:00 – урочисте відкриття конференції, пленарне засідання  

12:00 – 12:30  –  кава-брейк 

12:30 –14:00 – продовження пленарного засідання  

14:00 – 15:00 – перерва на обід (комплексні обіди будуть замовлені в кафе-барі 

«Європа», вартість обіду в суму оргвнеску не входить, запис під час реєстрації)  

15:00 – 18:30 – секційні засідання з перервою на каву-брейк 

18:30 – 19:30 – екскурсія по місту 

19:30 – дружня вечеря (участь за бажанням;  в суму оргвнеску не входить; запис 

на вечерю під час реєстрації)  

  

25 травня (п’ятниця) 

9:00 –10:00 – підведення підсумків конференції, прийняття резолюції, закриття 

конференції  

з 10:00  – екскурсія територією НПП «Мале Полісся». Обід на природі за рахунок 

організаторів. Орієнтовний час закінчення екскурсії 13:00 год.  

Від’їзд учасників з 16:00 год. 

Оргкомітет 

Голова оргкомітету: Сасюк Андрій Володимирович – директор 

Національного природного парку «Мале Полісся». 

Заступник голови оргкомітету, голова редакційної колегії: Белінська 

Марина Миколаївна – провідний науковий співробітник Національного 

природного парку «Мале Полісся». 

Відповідальний секретар оргкомітету: Кратасюк Наталія Вікторівна – 

старший науковий співробітник Національного природного парку «Мале 

Полісся». 

Члени оргкомітету:  

Святецька А.В. – завідувач Сектору з персоналу Державного агентства 

лісових ресурсів України; 

Золотий П.С. – т.в.о. першого заступника начальника Хмельницького 

обласного управління лісового та мисливського господарства; 

Якубенко Б.Є. – д.б.н., професор, завідувач кафедри ботаніки ННІ 

лісового і садово-паркового господарства Національного університету 

біоресурсів і природокористування України; 

Матвєєв М.Д. – к.б.н., професор, декан природничого факультету 

Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 

Любінська Л.Г. – д.б.н., професор, завідувач кафедри біології та методики 

її викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка, голова ГО «Товариство Подільських природодослідників та 

природолюбів»; 

Тарасенко М.О. – к.б.н., старший викладач кафедри біології та методики 

її викладання, заступник декана природничого факультету Кам’янець-

Подільського національного університету імені Івана Огієнка; 



Касіяник І.П. – к.г.н., доцент, завідувач кафедри географії та методики її 

викладання Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана 

Огієнка; 

Юглічек Л.С. – к.б.н, доцент кафедри екології Хмельницького 

національного університету; 

Кучинська О.П. – завідувач науково-дослідного відділу Національного 

природного парку «Подільські Товтри»; 

Білик Р.Г. – заступник голови ради Хмельницької обласної громадської 

організації «Подільське екологічне товариство», магістр державного управління; 

Більовський О.А. – головний лісничий Національного природного парку 

«Мале Полісся»; 

Мнюх О.В. – старший науковий співробітник Національного природного 

парку «Мале Полісся»; 

Лукащук Ю.О. – фахівець з екологічної освіти Національного природного 

парку «Мале Полісся». 

 


