Вимоги до оформлення матеріалів конференції
Стаття в об’ємі до 5-ти сторінок повинна бути
надрукована в текстовому редакторі Word 6,0 або
7,0 шрифтом “Times New Roman Cyr 11 pt”.
Параметри сторінки – стандартні, формат А4
(210 х 297 мм) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве
– 20 мм. Файл з доповіддю подається без нумерації
сторінок. Інтервал – одинарний.
У лівому верхньому куті друкованого поля
проставляється
індекс
УДК
(напівжирним
шрифтом). Назву доповіді необхідно друкувати
великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням
по центру. Справа під назвою доповіді – ім’я та по
батькові, прізвище авторів, нижче, через два
інтервали, симетрично тексту – повна назва
організації. Список літератури – в кінці тексту.
Посилання на літературу наводяться за текстом у
квадратних дужках [1]. Обов’язкова наявність
анотацій (4 – 5 рядків) українською, російською та
англійською мовами. Статті надсилати поштою (на
диску) або електронною поштою.
У тексті чітко виділити постановку задачі,
елементи новизни та стислі висновки.
До участі у конференції, поряд з друкованими
матеріалами приймаються відеоматеріали виступів
(дистанційна презентація) до 10 хв. Надсилати
поштою на CD-, DVD-носіях разом з друкованими
матеріалами.
Оргкомітет залишає за собою право редагувати
матеріали доповіді.
ВАЖЛИВІ ДАТИ
Прийом текстів доповідей – до 1 травня 2015 року
Прийом оргвнесків – до 1 травня 2015 року
Підтвердження про участь – до 15 травня 2015 року
Початок роботи конференції – 28 травня 2015 року

Заявка
на участь у ХІ Всеукраїнській науково-практичній
конференції „Наука. Молодь. Екологія – 2015”
Прізвище __________________________________
Ім'я _______________________________________
По батькові ________________________________
Місце навчання _____________________________
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Контактний телефон _________________________
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Поштова адреса ____________________________
___________________________________________
Назва доповіді ______________________________
___________________________________________
___________________________________________
Співавтори _________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Науковий керівник __________________________
___________________________________________
___________________________________________
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забезпечення________________________________
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Прошу забронювати для мене _____ місць
з
“___”_____________2015
“___”____________2015 р.
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у студентському гуртожитку _______,
в готелі __________

ХІ Всеукраїнська науково-практична
конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених
„Наука. Молодь. Екологія – 2015”

“___”_____________2015 р.
__________________підпис

28 – 29 травня 2015 року

Заповніть та відправте на адресу оргкомітету

ЗАПРОШЕННЯ

Житомир
2015
Оргкомітет конференції
1. Скидан О.В. – д.е.н., професор, в.о. ректора
Житомирського національного агроекологічного
університету
(голова
оргкомітету);
2. Борисюк Б.В. – к.с.-г. н., доцент, декан
екологічного
факультету
(заступник
голови);
3. Матвійчук Б.В. - к.с.-г. н., ст. викладач,
заступник декана екологічного факультету з
наукової роботи (секретар);
4. Зіновчук Н.В. – д.е.н., професор, завідувач
кафедри екологічної безпеки та економіки
природокористування;
5. Надточій П.П. – д.с.-г.н., професор,
завідувач кафедри охорони довкілля та
збалансованого природокористування;
6. Дубовий В.І. – д.с.-г.н., професор завідувач
кафедри загальної екології;
7. Заблоцька О.С. – д.п.н., доцент, завідувач
кафедри хімії;
8. Ляшенко Р.Д. – к.ю.н., в.о. завідувача
кафедри правознавства;
9. Сіренький С.П. – в.о. начальника
Департаменту екології та природних
ресурсів Житомирської обласної державної
адміністрації;
10. Чорний А.Д. – заступник начальника відділу
екологічного контролю атмосферного повітря
державної
екологічної
інспекції
у
Житомирській області;
11. Приставський М.М. – голова студентської
ради факультету

Шановні колеги!

Запрошуємо студентів, аспірантів та
молодих вчених взяти участь у роботі ХІ
Всеукраїнській науково-практичній конференції „Наука. Молодь. Екологія – 2015”, яка
відбудеться 28–29 травня 2015 року на базі
екологічного факультету Житомирського
національного агроекологічного університету.
Мета
конференції: обмін науковопрактичною
інформацією,
узагальнення
результатів наукових досліджень та практичної
діяльності з проблем екології, охорони
навколишнього
середовища,
раціонального
природокористування та екологічної безпеки.
Напрямки роботи конференції








екологічна ситуація в регіонах України та
шляхи її поліпшення;
оцінка антропогенного навантаження на
навколишнє природне середовище;
вплив навколишнього середовища на
здоров'я людини;
проблеми збереження біологічного і
ландшафтного біорізноманіття;
правові,
соціально-економічні
та
управлінські
аспекти
реалізації
екологічної політики;
екологічний моніторинг, інформаційні
технології;
екологічний туризм та краєзнавство.
Робочі мови конференції

Українська, англійська, російська.

Порядок роботи конференції
Прийом заяв та текстів доповідей –
до 1 травня 2015 року.
Прибуття в Житомир – 28 травня 2015 року.
Робота конференції: 28– 29 травня 2015 року.

Початок роботи – о 1000 28.05.2015 р.
Умови участі в конференції
1. Для публікації тексту доповіді (статті) в
збірнику праць конференції на адресу оргкомітету
необхідно направити:
заявку на участь у роботі конференції;
файл з матеріалами доповіді на CD-диску);
відеоматеріали виступів (дистанційна презентація)
на CD-, DVD-носіях;
роздрукований та підписаний авторами і
науковим керівником один екземпляр доповіді.
2. Участь у конференції – платна. Для
відшкодування витрат необхідно перерахувати
оргвнесок у розмірі 65 грн. – до початку роботи
конференції (орієнтовна вартість видання і
розсилки збірника доповідей та програми
конференції).
3. Організаційний внесок перерахувати поштовим
переказом: адресат – Матвійчук Богдан
Володимирович,
поштова адреса: – Житомир, 10008, бульвар
Старий,
7,
Житомирський
національний
агроекологічний університет
Адреса оргкомітету

Житомирський національний агроекологічний
університет, екологічний факультет,
бульвар Старий, 7,
м. Житомир – 8, Україна, 10008.
Факс (0412) 22 – 04 – 17.
e-mail: bomatviychuk@mail.ru
Телефони для довідок: 097 – 251 – 63 – 12
(Матвійчук Богдан Володимирович).

