
Вимоги до  оформлення  матеріалів конференції 
 

Стаття в об’ємі до 5-ти сторінок (остання сторінка 

повнотекстова без перенесення тексту на наступну 

сторінку, на першій сторінці анотація) повинна бути 

надрукована в текстовому редакторі Word 3,0 або 7,0 

шрифтом “Times New Roman Cyr 12 pt”, інтервал – 

одинарний. Параметри сторінки – стандартні, формат 

А4 (210 х 297 мм) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве 

– 20 мм. Файл з доповіддю подається без нумерації 

сторінок. 

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 до тексту – повна назва організації. Назва 

статті має бути короткою (5-9) слів. На всі рисунки і 

таблиці слід давати посилання в тексті. Усі рисунки 

мають супроводжуватися назвами, а таблиці повинні 

мати заголовки. Рисунки виконувати за допомогою 

функції «Створити рисунок» у редакторі Word. 

Формули у статтях набирати у формульному 

редакторі. Список літератури розміщують у кінці 

тексту згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (до 5 джерел). 

Посилання на літературу наводяться за текстом у 

квадратних дужках [1]. Обов’язкова наявність 

анотації (4–5 рядків) українською мовою на першій 

сторінці, відокремлена від основного тексту 

подвійним інтервалом. Статті надсилати в оргкомітет 

електронною поштою. У тексті чітко виділити 

постановку проблеми, мету, методику досліджень, 

результати досліджень, висновки, список 

використаної літератури. 

До участі у конференції, поряд з друкованими 

матеріалами, приймаються відеоматеріали виступів 

(дистанційна презентація) до 10 хв. Презентації 

виступу слід надсилати поштою на CD-, DVD-носіях 

разом з друкованими матеріалами.  

Оргкомітет залишає за собою право редагувати 

матеріали доповіді. 

Заявка 

на участь у  ХІІI Всеукраїнській  науково-практичній 

конференції „Наука. Молодь. Екологія – 2019” 

Прізвище  ______________________________________ 

ім'я  ___________________________________________ 

по батькові  ____________________________________ 

Місце навчання  ________________________________ 

Факультет  _____________________________________ 

Курс __________________________________________ 

Контактний телефон  ____________________________ 

E-mail:  ________________________________________ 

Поштова адреса  ________________________________ 

Назва доповіді  _________________________________ 

________________________________________________ 
Співавтори ______________________________________ 

________________________________________________ 

Науковий  керівник _______________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

Технічне забезпечення____________________________ 

 

Прошу забронювати  для мене _____ місць 
  

з “___”_____________2019 р. по     “___”____________2019 р. 

 

у студентському гуртожитку _______,  

в готелі __________ 

 

 

“___”_____________2019 р.  

 

__________________підпис 

 

Заповніть та відправте на адресу оргкомітету 

 

 

 
ВАЖЛИВІ ДАТИ 

Прийом текстів доповідей – до 19 квітня 2019 року  

Прийом оргвнесків – до 19 квітня 2019 року  

Підтвердження про участь – до 10 травня 2019 року  

Початок роботи конференції – 16 травня 2019 року 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Житомирський національний  

агроекологічний університет 

факультет екології і права 

Управління екології і природних ресурсів  

Житомирської ОДА 
Державна екологічна інспекція  

Поліського округу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХV Всеукраїнська науково-практична  

конференція  студентів, аспірантів  

 та  молодих  вчених 

„Наука. Молодь. Екологія – 2019” 

Реалії та перспективи 
 

16 травня 2019 року 
 

ЗАПРОШЕННЯ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Житомир 

2019 

 



Оргкомітет конференції 
 

1. Скидан О.В. – д.е.н., професор, ректор Житомирського 

національного агроекологічного університету (голова 

оргкомітету); 

2. Романчук Л.Д. – д. с.-г. н., професор, проректор з 

наукової роботи та інноваційного розвитку (співголова 

оргкомітету); 

3. Железняк М.С. – начальник державної екологічної 

інспекції Поліського округу (співголова оргкомітету);  

4. Ревенко О.М. - начальник Управління екології і 

природних ресурсів  Житомирської ОДА (співголова 

оргкомітету); 

5. Данкевич Є.М. – д.е.н., професор, декан факультету 

екології і права (заступник голови);  

6. Зибалов С.В. – заступник начальника державної 

екологічної інспекції Поліського округу; 

7. Сіренький С.П. – заступник начальника Управління 

екології і природних ресурсів  Житомирської ОДА; 

8. Ращенко А.В. – к.е.н., в.о. завідувача кафедри 

екологічної безпеки та економіки природокористування; 

9. Ляшенко Р.Д. – к.ю.н., завідувач кафедри 

правознавства; 

10. Іщук О.В. – к.с.-г.н., доцент, заступник декана 

факультету екології і права з навчальної роботи; 

11. Фещенко В.П. – д.т.н., доцент кафедри загальної 

екології; 

12. Борисюк Б.В. – к.с.-г.н., доцент кафедри загальної 

екології; 

13. Світельський М.М. – к.с.-г.н., доцент, заступник декана 

факультету екології і права з організаційної роботи; 

14. Лесь А.В. – к.е.н., секретар НІІ екології та лісу; 

15. Валерко Р.А. – к.с.-г.н. доцент кафедри охорони 

довкілля та збалансованого природокористування; 

16. Герасимчук Л.О. – к.с.-г.н. старший викладач кафедри 

охорони довкілля та збалансованого 

природокористування; 

17. Матковська С.І. – к.с.-г.н., доцент, заступник декана 

факультету екології і права з наукової роботи (секретар); 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо студентів, аспірантів та  

молодих  вчених  взяти участь у роботі ХV 

Всеукраїнської науково-практичної конфе-

ренції „Наука. Молодь. Екологія – 2019”, яка 

відбудеться 16 травня 2019 року на базі 

Житомирського національного 

агроекологічного університету. 

Мета конференції: обмін науково-

практичною 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. 
Порядок роботи  конференції 

Прийом заяв та текстів доповідей –  

до 21 квітня 2019 року. 

Прибуття в Житомир – 16 травня 2019 року. 

Робота конференції: 16 травня 2019року. 

Початок роботи – о 1000 16.05.2019 р. 
Робочі мови конференції: 

українська, англійська. 

 

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 – безкоштовна. 

3. За результатами конференції буде сформовано 

електронний збірник. 

 

Адреса оргкомітету 

Житомирський національний агроекологічний 

університет, факультет екології і права, 

бульвар Старий, 7,  

м. Житомир  

Україна, 10008. 

Факс (0412) 22–04–17.  

e-mail: matkovcka@ukr.net 

Телефон для довідок: 068–588–22–86 

(Матковська С.І.). 


