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І-го Міжнародного науково-практичного інтернет-семінару 

«ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І НАУКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

На семінар приймаються матеріали: педагогічних та науково-
педагогічних працівників вищих навчальних закладів, науковців науково-
дослідних установ і організацій, аспірантів, докторантів, студентів та 

слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого 
самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших 

установ, які мають відношення до тематики інтернет-семінару. 

Контрольні дати семінару 
Останній термін подання тез – 25 травня 2015 р. 

Терміни виходу збірника тез – 30 травня 2015 р. 

У розрізі тематики семінару заплановано наступні напрями роботи: 

 Теоретико-методологічні аспекти та історія екологічної освіти і науки; 

 Екологічне управління і політика; 

 Екологічний контроль і безпека; 

 Екологічний менеджмент і аудит; 

 Економіка природокористування; 

 Системний аналіз якості навколишнього середовища; 

 Математичне моделювання та прогнозування стану довкілля; 

 Збереження ландшафтного та біологічного різноманіття; 

 Заповідна справа та еколого-рекреаційний потенціал регіонів; 

 Якість і безпека довкілля та здоровий спосіб життя; 

 Радіоекологія; 

 Екологічні біотехнології; 

 Комп’ютерно-екологічний моніторинг довкілля; 

 Геоінформаційні технології в системі охорони довкілля та збалансованого 
природокористування 

Для обговорення і дискусій матеріали семінару будуть розміщені на web-
сайті Міжнародного центру академічного сервісу – www.icas.ua. 

За результатами роботи семінару кожному учаснику будуть направлені 
на електронну пошту: електронні варіанти збірника тез, програми та 
сертифікату учасника семінару. 

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на web-сайті 
Міжнародного центру академічного сервісу. 

Умови участі в семінарі та публікації тез 
1. Форма участі у семінарі: заочна. 
2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. 

3. Робочі мови конференції – українська, російська, польська, 
англійська. 



4. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну 

адресу оргкомітету icas.ukraine@gmail.com: заявку на участь; тези 

доповіді; скановану копію квитанції. 

5. Файли назвати за прикладом: Petrenko_Zayavka; Petrenko_Tezy; 
Petrenko_Chek. 

6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте 

підтвердження про їх отримання. 
7. Вартість участі у семінарі становить – 87 грн. 

8. Вартість публікації і пересилки паперових варіантів збірника тез, 
програми та сертифікату учасника семінару становить – 40 грн. 

9. Умови участі для іноземних учасників буде повідомлено додатково після 

отримання від них заявки на участь у семінарі. 

Реквізити для оплати організаційного внеску 
Одержувач: «Міжнародний центр академічного сервісу» 

Р/р 26002052740667 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 330711, код ЄДРПОУ 
39735410 

Призначення платежу: за участь у семінарі від Прізвище ініціали 

Вимоги щодо оформлення матеріалів 
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не 

публікувалася. 
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи. 

3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у 
тексті не потрібно. 

4. Обсяг матеріалів – до 2-х сторінок, які не нумерувати; 

5. Формат – А4, гарнітура – MS Word. 
6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 12, міжрядковий інтервал – 

1,0, абзац – 1,0 см. 
7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
8. У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий 

ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна (для 
іноземців). 

9. Нижче – через один абзац – назва доповіді (великими жирними літерами 

по центру). 
10. Нижче – через один абзац – текст доповіді (тез). 
11. В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і 

по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних 
дужках відповідно до порядку згадування. 

12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах 
повинно бути мінімальним. 

13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 

14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових 
доповідей. 

15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися 
не будуть. 

 

 

 

 



Зразок оформлення тез 

Петренко Тарас 

к. с.-г. н., доцент кафедри екології, 

охорони навколишнього середовища та 

збалансованого природокористування, 

Полтавська державна аграрна академія, 

м. Полтава, для іноземців вказати країну 

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ СОЦІО-ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ 

 

Оцінка соціо-економіко-екологічного потенціалу сільських територій залежить від 

багатьох чинників та факторів, що потребують… 

 

Література 

1. Екологічне управління : Підручник / В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, 

Г.О. Білявський та ін. – К. : Либідь, 2004. – 432 с. 

2. Стратегія сталого розвитку : Підручник / В.М. Боголюбов, М.О. Клименко, 

Л.Г. Мельник та ін. – Херсон : Олді-плюс, 2012. – 446 с. 

 

Заявка 

на участь у І-му Міжнародному науково-практичному інтернет-семінарі 

«ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА І НАУКА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»,  
який відбудеться 30 травня 2015 р. 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Наукова ступінь  

Вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Назва доповіді  

Науковий напрям роботи 
(вказати назву) 

 

Вказати, чи потрібен 
паперовий екземпляр 

збірника 

ТАК НІ 

Поштова адреса: 

вулиця, дім, квартира, 
населений пункт, 
район, область, 

країна (для іноземців), 
індекс 

 

Телефони (мобільний, 
домашній, робочий) 

 

E-mail:  

Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення ! ! ! 

Надіслані Вами матеріали вважаються прийнятими за умови 
отримання від оргкомітету інтернет-семінару підтвердження 

на ваш E-mail. 


