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19 березня 2020 року  

Житомир 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у ХVІ Всеукраїнській науковій on-line 

конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених з міжнародною 

участю «Сучасні проблеми екології».  

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Екологічна освіта та збереження біорізноманіття. 

2. Екологічна безпека та оцінка антропогенного впливу на довкілля. 

3. Збалансоване використання природних ресурсів та екологічний 

менеджмент. 

 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Участь у конференції безкоштовна. 

2. Форма участі: очна, заочна (дистанційна). 

3. Мови конференції: українська, російська, англійська. 

4. Тези доповіді, оформлені відповідно вимог, та заповнену 

реєстраційну картку учасника необхідно надіслати в електронному 

вигляді на е-mаil: ecol.issues@gmail.com до 15 березня 2020 року. 

Назва файлу тез доповіді повинна відповідати прізвищу першого 

автора. 

5. Збірник тез доповідей буде розміщений після проведення 

конференції на сайті Державного університету «Житомирська 

політехніка» http://www.ztu.edu.ua у розділі «Наукова діяльність» / 

«Конференції». 

6. Місце та час проведення конференції: Державний університет 

«Житомирська політехніка», ауд. 248 (конференц-зал), 11:40–15:00. 

 

 

 

http://www.ztu.edu.ua/
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І.В. Давидова, к.с.-г.н., доц., доцент кафедри екології 

Державного університету «Житомирська політехніка» 

І.Є. Рибинський, голова Житомирської обласної 

організації Українського товариства охорони природи 

Т.М. Мяновська, завідувач науково-методичного центру 

Управління освіти Житомирської міської ради 

І.В. Замула, д.е.н., проф., професор кафедри обліку і 

аудиту Державного університету «Житомирська 

політехніка» 

М.С. Мальований, д.т.н., проф., зав. кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища Національного 

університету «Львівська політехніка» 

А.В. Ращенко, к.е.н., в.о. зав. кафедри екологічної 

безпеки та економіки природокористування 

Житомирського національного агроекологічного 

університету 

А.В Чугай, к.геогр.н., доц., декан природоохоронного 

факультету Одеського державного екологічного 

університету 

В.О. Хрутьба, д.т.н., доц., зав. кафедри екології та 

безпеки життєдіяльності Національного транспортного 

університету 

Робоча 

група: 

О.Л. Герасимчук, к.пед.н., старший викладач кафедри 

екології Державного університету «Житомирська 

політехніка» 

М.Б. Корбут, к.т.н., доцент кафедри екології Державного 

університету «Житомирська політехніка» 
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Адреса оргкомітету: 10005, м. Житомир, вул. Чуднівська 103, 

гірничо-екологічний факультет, ауд. 308а 

Контактні телефони: 

050-988-76-10 (Курбет Тетяна Володимирівна),  

096-110-58-12 (Мельник Вікторія Вікторівна) 

е-mаil: ecol.issues@gmail.com  

 

 



  

 

Вимоги до оформлення тез: 

 

Тези оформлюються у файлі формату Місrоsоft Wогd.  

Формат сторінки – А4, орієнтація книжкова, поля – 25 мм з усіх боків, 

шрифт Times New Roman, розмір – 10 пунктів, відступ між даними 

авторів, назвою тез та основним текстом – 2 міжрядкових інтервали. 

Текст: обсягом 1 або 2 повні сторінки, міжрядковий інтервал – 

одинарний, без відступів. 

Обов’язкові складові: 

1. Прізвище та ініціали автора, наукового керівника, посада, науковий 

ступінь, вчене звання скорочено – курсив, виключка вправо. 

2. Назва закладу вищої освіти повністю та електронна адреса - курсив, 

виключка вправо. 

4. Назва тези – прописними літерами, напівжирним, виключка по 

центру. 

5. Текст тези – виключка по ширині тексту, міжрядковий інтервал 

одинарний, абзацний відступ – 6 мм. 

6. Рисунки, графіки та діаграми слід вставляти у форматі JPG. Усі 

текстові написи на рисунках виконувати тільки в кадрах або текстових 

рамках.  

7. Формули розміщувати у таблиці з відступом 20 мм без обрамлення з 

виключкою вліво. Нумерація формул – другий стовпець таблиці, з 

виключкою вправо. Пунктуаційні знаки слід виносити за межі 

формули. Всі буквені позначення у формулах та рисунках, а також у 

тексті статті повинні бути однакові як за розміром, так і за гарнітурою.  

Оргкомітет не несе відповідальності за зміст тез. Тези друкуються 

в авторській редакції. 

 

 

 

 

 

 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕННЯ 

 

Марченко А.В.,  

студент освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 101 «Екологія» 

Науковий керівник: Панченко В.К., 

к.б.н., доц., доцент кафедри екології, 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

anna@ukr.net 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ 

 

Текст тези.  

 

 

 

 

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

(заповнюється для кожного співавтора) 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

(повністю) 

 

Форма участі (очна/заочна)  

Напрям конференції (1, 2, 3)  

Електронна адреса  

Необхідність електронного 

сертифікату участі (так/ні) 

 

 


