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Шановні колеги! 
Запрошуємо  вас  взяти  участь  у  роботі ІІІ Регіональної  науково-практичної  конференції  

«Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення»,  яка відбудеться  21 квітня 2017  року  

в Кіровоградському національному технічному університеті  за адресою:  м.  Кропивницький,  пр.  

Університетський, 8, читальна зала бібліотеки КНТУ.  

Конференція  присвячена  актуальним  сучасним проблемам охорони навколишнього 

середовища та розробці шляхів і механізмів їх вирішення. 

До участі у конференції запрошуються: 

викладачі вищих навчальних закладів, науковці науково-дослідних установ, докторанти, 

аспіранти, магістранти, студенти, вчителі загальноосвітніх шкіл, представники  органів державного і 

місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, які 

мають відношення до тематики конференції. 

Для учнів загальноосвітніх шкіл, які бажають взяти участь в роботі конференції, заплановано 

проведення спеціального засідання.  

В рамках конференції планується проведення фотовиставки авторських робіт (вимоги 

наведено в додатку до запрошення) 

НАПРЯМИ  РОБОТИ 

1. Сучасний досвід екологічної освіти (шкільної, позашкільної та спеціальної). 

2. Організація та підтримка здорового способу життя, екологія людини та соціоекологія. 

3. Технологічні, правові та економічні аспекти взаємодії людини з природою.  

4. Дослідження і охорона флори та фауни, біоценологія і заповідна справа. 

5. Екологічні аспекти сільськогосподарського виробництва. 

6. Оцінка і моніторинг хімічних, біохімічних та біологічних параметрів стану довкілля. 

 

Контрольні дати та план проведення конференції: 

До 17 квітня 2017 р. подаються заявка учасника та тези доповідей (статті). 

21 квітня з 10.00  до 11.45 – реєстрація; 

12.00 – відкриття конференції, пленарне засідання; 

12.30-14.30 – робота секцій; 

14.30 – 15.00 – підведення підсумків, закриття конференції. 

Мови та регламент 

Робочі мови конференції:  українська,  російська. 

Регламент:      доповіді    -  до 5 хв.;      повідомлення і виступи    -  до 3 хв. 

Прохання дотримуватись регламенту. 

Форма участі 

     Очна: 

1.  Доповіді на пленарному засіданні.  

2.  Доповіді на секційних засіданнях.  

     Заочна: 

3.  Стендові доповіді.  

4. Публікація тез доповідей або статей (публікація робіт учнів загальноосвітніх шкіл можлива 

тільки  у співавторстві з науковим керівником). 

      

Оргкомітет залишає за собою право на відбір матеріалів учасників до публікації. 

 

Порядок участі у роботі конференції 

Для участі в роботі конференції необхідно (згідно контрольних дат) надіслати на електронну адресу 

оргкомітету konfecology2015@gmail.com: 

- заявку учасника; 
- електронний варіант тез доповіді (Назва файлу з тезами доповіді: «Ваше прізвище_тези», файлу 

з заявкою: «Ваше прізвище_заявка»); 

Матеріали вважаються прийнятими до друку, якщо Ви отримали офіційне підтвердження на 

Ваш e-mail.  У випадку відсутності  підтвердження про реєстрацію просимо звернутися до 

Оргкомітету. 
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Публікація матеріалів конференції 

1. Електронну збірку матеріалів конференції  буде опубліковано в університетському 

репозитарії та посилання на публікацію надіслано на електронні адреси, вказані 

при реєстрації. 

2. Планується також видання друкованої збірки матеріалів конференції після її 

завершення. Про умови отримання друкованих матеріалів буде оголошено 

додатково. 
 

Це запрошення до участі у конференції є офіційним.  

Програма та інші матеріали конференції будуть надані при реєстрації учасників 

конференції. 

Вимоги до оформлення тез: 

 мова виконання – українська; російська. 

 обсяг матеріалу (включаючи таблиці, ілюстрації та список використаних джерел) для 

тез доповідей - від 1 до 3 сторінок; для статті – від 4 до 10 сторінок;  

 формат аркушу А5, шрифт Times New Roman, кегль 10, інтервал 1; поля: ліве – 1,5 

см, праве – 1,5 см, верхнє – 1,5 см, нижнє - 2 см; абзацний відступ – 0,7. 

 рисунки, таблиці, діаграми (якщо їх використання є необхідним) повинні складати не 

більше 20% загального об’єму публікації; 

 список літератури повинен містити не більше 5 джерел; 

 сторінки не нумерувати; 

 тези публікуються в авторській редакції. Відповідальність за достовірність та 

науковий зміст поданих матеріалів повністю покладається на авторів. 

Відповідальність за якість студентських робіт несуть їх наукові керівники. 

     Порядок розміщення матеріалу: 
УДК: зліва в верхньому рядку - 10 pt; 

Автори: справа друкуються  прізвища та ініціали  авторів, шрифт Times New Roman, 

напівжирний, 10 pt, науковий ступінь, наукове звання, місце роботи, місто; Times New 

Roman, звичайний, 10 pt;  

Назва статті (тез): через один відступ, у наступному рядку посередині великими 

літерами, Times New Roman (напівжирний 10 pt); 

Текст тез: з наступного рядка з абзацу 10 pt 

Список використаних джерел: з наступного рядка з абзацу 9 pt. 

     Для студентських робіт обов'язково вказується науковий керівник. 

 

     Матеріали, що не відповідають вищевикладеним вимогам, будуть повертатись на 

доопрацювання. 

 

     Просимо обов’язково вказати до якого напряму за тематикою конференції ви хотіли б 

віднести тези доповіді (виступу, статті) 
 

Доповідачу надається мультимедійний проектор для демонстрації слайдів, графіків, діаграм 

тощо. Прохання вказати, у якій програмі вони підготовлені. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приклад оформлення тез: 

 

УДК  

Іваненко І.І., к.б.н., доцент  

Кіровоградський національний технічний університет, 

м. Кіровоград 

 

ЕКОЛОГІЧНИЙ  СТАН  ГРУНТІВ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
 

Основний текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст 

текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст текст. 

 

Список використаних джерел: 

1. Жуков А. В. Пространственная изменчивость твердости педоземов / А. В. Жуков, Г. 

А. Задорожная // Біологічний вісник МДПУ ім. Б. Хмельницького. – 2013. – № 1 (7). – С. 34–

49. 

 

 

Адреса Оргкомітету: 

25008, м. Кіровоград, пр.Університетський, 8, КНТУ, кафедра екології та ОНС  

Контактні особи:  Медведєва Ольга Володимирівна, завідувач кафедри екології та ОНС 

КНТУ,  тел. 0522-39-05-18   

Краснюк Олег Юрійович, технічний секретар конференції, тел. 099-036-80-33 

e-mail: konfecology2015@gmail.com 
 

Будемо раді бачити Вас серед учасників Конференції! 
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Додаток до запрошення на конференцію  

"Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення" 

 

           В рамках ІІ Регіональної науково-практичної конференції «Екологічні проблеми 

сучасності та шляхи їх вирішення» проводиться  однойменна фотовиставка, на якій можуть 

бути представлені: 

- документальне наукове фото на екологічну тематику; 

- художнє фото (пейзажів та природних об’єктів); 

- екологічні фотомонтажі та цифрові малюнки. 

 

Вимоги до робіт, що надсилаються на фотовиставку: 

1. Роботи, що подаються на фотовиставку, повинні відповідати тематиці конференції та 

мають бути оригінальними. 

2. Роботи подаються в роздрукованому варіанті, який буде розміщено на стендах 

фотовиставки. 

3. Електронний оригінал фотографій має бути поданий авторами, які бажають взяти 

участь у формуванні електронної збірки фотоматеріалів виставки, яка буде 

розповсюджена між учасниками конференції та виставлена на сайті КНТУ. За 

бажанням автора фотографії можуть бути марковані авторськими логотипами.    

4. Для участі у фотовиставці подаються: 

а) роздрукований варіант фото (формат А4, бажано з рамкою 3 мм); 

б) електронний оригінал фотографії в форматі  .jpeg . 

5. Роботи мають бути з підписом авторства (на роздрукованому варіанті на звороті 

фотографії олівцем – прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи чи навчання автора, 

назва фотографії; в електронному варіанті – у форматі .txt, що має однакову з 

фотографією назву). 

6. Роздрукований варіант фотографій можна надіслати на поштову адресу: Кафедра 

екології та ОНС, Кіровоградський національний технічний університет, пр. 

Університетський, 8, м. Кіровоград, 25006  з  поміткою "На фотовиставку" або 

принести особисто в бібліотеку КНТУ (перший поверх, сектор довідково-

бібліографічного обслуговування (у відділі абонементу № 1), Найдьонова Олена 

Олександрівна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗАЯВКА  

на участь в роботі ІІІ Регіональної науково-практичної конференції 

 

"Екологічні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення" 

(21 квітня 2017 р.) 

 

Прізвище, ім’я, по-батькові ____________________________________________________ 

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання  ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Телефон (мобільний, робочий)__________________________________________________ 

e-mail ________________________________________________________________________ 

Назва доповіді  ________________________ _______________________________________ 

Форма участі: 

а) виступ з:                              

 доповіддю      -        

 повідомленням     -       

 стендовою доповіддю   -    

б) слухач  –     

в) тільки публікація -  

Чи потрібен для Вашої доповіді мультимедійний проектор ___________________________ 

В якій програмі виконано презентацію доповіді ____________________________________ 

Напрям роботи конференції, в якому бажаєте взяти участь ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника (для студентських робіт) ______________ 

_____________________________________________________________________________ 

Місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника  (для 

студентських робіт) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактний телефон, e-mail наукового керівника (для студентських робіт) 

_____________________________________________________________________________ 

 


