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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної 

заочної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Еколоґія, 
природокористування та охорона навколишнього середовища: прикладні 

аспекти», яка відбудеться 25 травня 2018 року на базі Маріупольського державного університету за 

адресою: м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129а, економіко-правовий факультет. 
Конференція присвячена актуальним сучасним проблемам охорони навколишнього 

середовища. 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.  

 

Робота конференції планується за такими напрямами: 
• Актуальні аспекти впровадження сталого розвитку. 

• Соціально-екологічні виклики сьогодення. 

• Питання екологізації економіки промисловості та освіти. 
• Сучасні проблеми в екологічному законодавстві. 

• Екологія очима молоді. 

 

Робочі мови конференції – українська, англійська. 
 

Учасникам конференції пропонується публікація матеріалів у вигляді тез доповіді.  

Тези доповідей подаються до 24.05.2018 та будуть надруковані в електронному збірнику 
матеріалів конференції. 

Тези приймаються до друку українською, англійською мовами. Електронний варіант тексту 

тез обсягом до 3 сторінок сторінки формату А4, заповнення останньої сторінки не менше 75%, 
набраних у редакторі Microsoft Word у вигляді комп’ютерного файлу з розширенням *doc. Поля: ліве, 

праве, верхнє, нижнє – по 2 см. Шрифт тексту – Times New Roman, кегль – 12, абзацний відступ –1,25, 

міжрядковий інтервал – 1; не виставляти примусові переноси, не архівувати, не накладати заборону 

на редагування. Прізвище, ініціали та посада автора подаються праворуч. Через інтервал по центру – 
назва тез прописними літерами, виділена жирним шрифтом. Література вказується наприкінці 

матеріалу в алфавітному порядку. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках.  

Назва файлу тез доповідей повинна мати такий вигляд: Іванов_Заявка, Іванов_Тези, 
Іванов_Внесок. 

 

 

Іванов І. І.,  
к.е.н, доцент, доцент кафедри  

раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища  
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МОДЕЛЬ ФАХІВЦЯ - ЕКОЛОГА 

 
Текст статті 

 

Література: 

Вимоги до оформлення бібліографічного опису списку джерел подані в журналі «Бюлетень ВАК 

України» № 5 за 2009 р. 

 

 

 



 

Для участі у конференції необхідно: 
до 24.05.2018 надіслати заявку на участь у конференції (бланк заявки додається), текст тез 

доповіді та копію квитанції електронною поштою. 

 

Фінансові умови: 

Організаційний внесок становить 75 грн., які потрібно надіслати поштовим переказом до 

24.05.2018. 

Оплата здійснюється за реквізитами: 
р/р 31254234108203 ДКСУ м. Київ  

МФО 820172, ЄДРПОУ 26593428. 

Маріупольський державний університет. 
 

Електронний варіант заявки, тези доповіді та копії квитанції просимо надсилати електронним 

листом на адресу: conference-epons@ukr.net. 

Призначення платежу – оргвнесок за участь в Всеукраїнській науково-практичній заочній 
конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Екологія, природокористування та охорона 

навколишнього середовища: прикладні аспекти» (обов’язково зазначити своє прізвище та ініціали) 

 
За додатковою інформацією звертатися в оргкомітет за адресою: 

87500, Україна, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Будівельників 129а, МДУ, каб. 320 (Кафедра 

раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища) 
Тел. 58-75-54, E-mail: emnrep@mdu.in.ua 

 

Довідкова інформація для учасників конференції 

1. Оргкомітет залишає за собою право редагування тез. 

2. Оргкомітет залишає за собою право відхилити тези, якщо вони не відповідають вимогам або 

тематиці конференції. 
3. Інформацію про конференцію розміщена на сайті МДУ. 

 

Зразок оформлення заявки на участь у конференції 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щиро запрошуємо Вас до участі в роботі конференції! 

З повагою, оргкомітет 

Прізвище, ім’я, по батькові автора  

Науковий ступінь, вчене звання, посада, 

місце роботи (навчання) 

 

Контактний телефон   
 

E-mail  
 

Назва секції 
 

Назва доповіді 
 

mailto:conference-epons@ukr.net

