
 

 
 

 

 

 
 

ІІІ МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, 

АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 
 

«ЕКОЛОГІЯ – ФІЛОСОФІЯ ІСНУВАННЯ ЛЮДСТВА»,  

ПРИСВЯЧЕНА 30-Й РІЧНИЦІ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ 
 

26-28 квітня 2016 р. 

Київ, Україна 
 

Запрошення 

 

Організатори конференції мають за честь запросити Вас до участі у 

Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Екологія – філософія існування людства», яка відбудеться 26-28 квітня 

2016 р. і присвячена 30-й річниці Чорнобильської катастрофи. 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 Радіоекологічні аспекти Чорнобильської катастрофи 

 Екологічний контроль і безпека 

 Оцінка і збереження біорізноманіття 

 Сучасні підходи і технології в природоохоронній діяльності 

 Еколого-біологічна освіта і виховання в університетах 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

українська, англійська, польська, російська 

ВАЖЛИВІ ДАТИ 

 

Подання реєстраційної картки (заявки) на конференцію – до 04.04.2016 р. 

Подання тез доповідей – до 04.04.2016 р.  

Прийом організаційних внесків – до 04.04.2016 р. 

Підтвердження про участь у конференції – до 11.04.2016 р. 

Заїзд, реєстрація учасників, початок роботи конференції – 26.04.2016 р.  



Організаційні внески 

Форма участі 
Для учасників з України Для учасників з інших країн   

До 04 квітня До 16 квітня До 04 квітня До 16 квітня 

Очна 100 грн. 150 грн. 15 € 15 € 

Заочна  100 грн. 150 грн. 15 € 15 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

Організаційний внесок учасника за очної форми участі включає: 

- публікація тез у збірнику конференції; 

- участь у всіх засіданнях та практичній частині конференції; 

- матеріали конференції (програма, збірник тез); 

- кава-брейк; 

- екскурсійна програма; 

- сертифікат учасника. 

 

Організаційний внесок учасника за заочної форми участі включає: 

- публікація тез у збірнику конференції; 

- збірник тез; 

- пересилання поштою матеріалів конференції. 

Поселення 

Для учасників пропонуються наступні варіанти поселення: 

- 60 грн. за добу – гуртожиток № 9 НУБіП України; 

- від 400 грн. за добу – готель «Голосіївський». 

Контактні особи: 

 Наумовська Олена Іванівна –+38(067) 445-13-12 

 Сташевська Інна Анатоліївна - +38(095) 617-61-93 

 e-mail: ecoconf2016@i.ua 

 

mailto:ecoconf2016@i.ua


 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 

Об’єм тез – 1 повна стор. Рукопис подається у двох примірниках разом із електронною 

версією. Друкувати рукопис у форматі А4 через 1,0 інтервал, шрифт Times New Roman, розміром 

12. Поля: справа і зліва – 2 см, зверху й знизу – 2 см. 

Структура рукопису: 

1. Шифр УДК  

2. НАЗВА ТЕЗ (заголовними літерами), подається трьома мовами (українською, російською, 

англійською) 

3. Прізвище та ініціали автора(ів), їх наукові звання і повна назва організації, країна 

4. Текст тез 

5. Список літератури 

Заповнену заявку та тези надсилати на e-mail: ecoconf2016@i.ua 

Назви файлів, що надсилатимуться, повинні відповідати прізвищу автора, наприклад, для 

тез доповіді ivanenko_tezu, для заявки – ivanenko_registr. 

 

 

 

ЗАЯВКА  

на участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих 

вчених «Екологія – філософія існування людства»,  

(26-28 квітня 2016 р., НУБіП України, м. Київ, Україна) 
Прізвище, ім’я та по батькові  _________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________  

Науковий ступінь  ___________________________________________________________________________________  

Вчене звання  _______________________________________________________________________________________  

Посада  ____________________________________________________________________________________________  

Назва ВНЗ (організація)  ______________________________________________________________________________  

Місто  _____________________________________________________________________________________________  

Службова адреса  ____________________________________________________________________________________  

Телефон  ___________________________________________________________________________________________  

E-mail  _____________________________________________________________________________________________  

Форма участі (необхідне підкреслити): 

– очна участь (доповідь на секції або конференції); 

– заочна участь (друкування матеріалів: програма, тези). 

Назва секції (конференції)  ____________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________  

Тема доповіді або повідомлення (автори та назва): 

 ___________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________________________________  

Потреба у бронюванні житла (проживання у гуртожитку)  

 ___________________________________________________________________________________________________  

Дата приїзду_______________________ від’їзду  _________________________________________________________  

 

 

Підпис __________________________________ 
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