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Вельмишановні колеги!
Запрошуємо викладачів, вчителів та школярів, викладачів та студентів взяти участь у роботі

VI НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«ЕКОЛОГІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК»
29 - 30 січня 2021 р.

Усі учасники конференції отримають сертифікати, за результатами конференції буде сформовано
Збірник матеріалів конференції, електронний варіант якого отримають учасники. Кращі роботи
будуть відзначені грамотами та подяками.

Тематичні напрямки
роботи конференції:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Соціально-гуманітарні виміри сталого розвитку суспільства.
Вирішення екологічних проблем – шлях до сталого розвитку.
Проблеми енергозбереження та шляхи їх вирішення.
Проблеми утилізації промислових та побутових відходів.
Глобальні екологічні проблеми та шляхи їх вирішення.
Забруднення навколишнього середовища в умовах промислових міст.
Ресурсозбереження в умовах обмеженості ресурсів.
Вплив урбанізації на навколишнє середовище.
Екологічна складова сталого розвитку.
Охорона здоров`я як соціальна складова сталого розвитку.
Екологічна освіта вчителів.
Формування екологічної свідомості у дітей.
Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства.
Соціологія екології: проблеми і перспективи розвитку галузі.
Сучасні екологічні рухи в Україні і світі.
Екологічні права і обов’язки суб’єктів екологічних правовідносин.
Правове забезпечення екологічної безпеки.

Умови участі у
конференції:
Для участі у конференції необхідно до 20 січня 2021 р. відправити на електронну адресу кафедри
екологічного менеджменту — k_ekology@inbox.dsum.edu.ua або координатора з питань проведення конференції — pogrebnyak1954@ukr.net:
1.
Заявку на участь у конференції (бланк додається);
2.
Матеріали (статті чи тези), оформлені відповідно до вимог;
3.
За потреби сертифікату учасника конференції організаційний внесок становить
30 грн. від одного учасника, який треба заплатити під час реєстрації перед початком
конференції (за умови проведення конфереції в очному режимі).
4.
За умови продовження епідемічного карантину, конференція буде проведена в
електронному вигляді. Тому, оплатити надання сертифікату учасника можна на картку
ПриватБанку 5168 7427 1562 9642 на ім`я Погребняк Лариса Олександрівна. Скрін чи фото
чеку оплати надіслати на електронну пошту pogrebnyak1954@ukr.net

Загальні вимоги до оформлення
тез доповідей та статей:
1)
Тези або статті повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New
Roman без нумерації сторінок. У назві та тексті переноси не допускаються. Обсяг тез – 3 – 4, статей
– 6 - 10 повних сторінок.
2)
Розмір паперу: А4 (210х297 мм). Орієнтація - книжкова. Поля по 2 см. Міжрядковий інтервал
- одинарний без ущільнення тексту. Шрифт - 14 пт, звичайний.
3)
Структура тез чи статті:
назва роботи великими літерами (шрифт - напівжирний, вирівнювання по центру);
ПІБ доповідача (шрифт - напівжирний, вирівнювання по правому краю),
навчальний заклад (шрифт - курсив, вирівнювання по правому краю)
через один порожній рядок - текс роботи. Абзацний відступ - 1 см.
4)
Основний текст починається через один порожній рядок після назви роботи.
5)
Формули створюються у вигляді об'єктів редактором формул Microsoft Equation і центруються; нумерація проставляється праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю.
6)
Рисунки повинні бути оформлені як окремий об'єкт в тексті. Всі елементи рисунка, включаючи написи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру. Підпис
рисунку вирівнюється по ширині з абзацного відступу) (наприклад, Рис.1).
7)
Таблиця відокремлюється від тексту зверху і знизу порожнім рядком; використовується
шрифт 12 пт. Номер має вигляд: Таблиця 1 (курсив), вирівнювання по центру.
8)
Через один порожній рядок після основного тексту друкується список літератури. Список
літератури починається зі слів "Список літератури", потім ставиться двокрапка (вирівнювання по
центру). Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно із встановленими вимогами; посилання на літературу в тексті слід давати в квадратних дужках. Нумерація проставляється у
відповідності до порядку згадування літературних джерел у тексті.
9)
Через один порожній рядок вказується ПІБ і посада наукового керівника (вирівнювання по
лівому краю)
10)
Файли «заявка», «тези» «стаття», повинні мати таке розширення: *.doc, *.rtf. У назві повинні
міститися прізвище першого автора (наприклад: заявка - Попов.doc, Тези -Попов.doc, Стаття –
Попов.doc)

Приклад оформлення тез
чи статей:
НАЗВА
Попов К.О.
Донецький державний університет управління
7 листопада 2015 року набув чинності Закон України «Про Національну поліцію»
[1], основною метою його впровадження є кардинальна зміна діючої системи органів
внутрішніх справ…
Список літератури:
1. Науковий керівник: к.е.н., доцент кафедри екологічного менеджменту Крещенко О.В.

Оргкомітет залишає за собою право повернути авторам подані матеріали для
доопрацювання та усунення недоліків.

Регламент проведення
конференції:

29 січня 2021 р.

09:30 – 10:00 реєстрація учасників
10:00 – 12:00 робота конференції
12:00 – 12:30 кава-брейк
12:30 – 14:00 продовження конференції та підведення
підсумків, нагородження переможців

За потреби робота конференції може бути продовжена 30 січня 2021 року

Контактна інформація оргкомітету
конференції:
Координатор з питань
проведення конференції:

к.т.н., доцент
Погребняк Лариса Олександрівна,
тел.: +38 050 199 18 21,
+38 068 701 40 80,
pogrebnyak1954@ukr.net

ЗАЯВКА
НА УЧАСТЬ VI НАУКОВО-ПРАКТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ЕКОЛОГІЯ ТА СТАЛИЙ РОЗВИТОК»
29 – 30 січня 2021 р.
ПІБ

(повністю)

Назва та адреса
навчального закладу
Назва доповіді
Науковий керівник:
П.І.Б., місце роботи, посада,
науковий ступень, вчене звання

(для студентів і школярів)

Форма участі у конференції

Очна

Заочна

Контактний телефон
E-mail
Потреба у технічних засобах
Потреба у отриманні
сертифіката

Конференція відбудеться у Донецькому державному університеті управління за адресою:
87513, м. Маріуполь, вул. Карпінського, 58

