
Разом  із доповіддю учасникам необхідно 

надати заповнену анкету учасника 
 

Анкета учасника             
ПІБ учасника   

 
Місце роботи / 

навчання  
 

Місце роботи, 

посада, вчений 

ступінь 

 

Для студентів: назва 

вузу, факультету, 

групи, курс 

 

Назва дослідження   
 

Короткий опис 

дослідження 
 
 
 

Стадія дослідження   
 

Контактна 

інформація 

(телефон, е-mail, 
поштова адреса) 

 
 
 
 

«Я хочу отримати 

примірник друкованої 

збірки праць 
конференції»  

Так   /   Ні 
(обраний варіант 

підкреслити)  

Форма участі Очна  /  Заочна 
(обраний варіант 

підкреслити) 
 
Заповнену анкету учасника необхідно надіслати 

на електронну адресу: innovation482@gmail.com  
(з позначкою "конференція" у темі листа) 

 

 
 
 
 

 
 

З питань, пов'язаних з участю у конференції 

звертатися до оргкомітету. 
 
 

Контактна інформація оргкомітету: 
е-mail (для відправки доповідей та запитань): 

innovation482@gmail.com  
Телефони для довідок:  

+38 (095) 514-37-59;  + 38 (095) 121-48-54;            
+38 (066) 041-30-80 

ВК: https://vk.com/rcstd 
 

Контактна особа: координатор конференції, 
голова оргкомітету, Іван Бондаренко, (директор 

ГО «Регіональний центр науково-технічного 

розвитку») 
ВК: https://vk.com/ivabondarenko,  

ФБ: https://www.facebook.com/ivbondar 
 

Секретар конференції:  
Олексій Кутняшенко 

ВК: https://vk.com/id19195848  
 

«РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР           
НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО РОЗВИТКУ» 
ХАРКІВСЬКА ДЕРЖАВНА НАУКОВА 

БІБЛІОТЕКА ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА 
 
 

 
 
 

Всеукраїнська 

 науково-практична  

конференція 
 

«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА: 

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ       

ТА ПРОПОЗИЦІЇ» 
 

 

 

21 квітня 2017 р. 

м. Харків 
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З метою дослідження сучасних екологічних 

проблем України, створення науково 

обґрунтованої концепції підвищення 

екологічної безпеки країни та сприяння 

популяризації науково-дослідницької 

діяльності, до участі у роботі Всеукраїнської 

науково-практичної конференції «Екологічна 

безпека: сучасні проблеми і пропозиції» 

запрошуються студенти, аспіранти, молоді 

вчені, представники наукових організацій та 

незалежні фахівці. 
 

Дата проведення: 21.04.2017 р.. 
 

Прийом доповідей для публікації:                  
до 10.04.2017 р.. 

 
Участь в конференції БЕЗКОШТОВНА. 

 
Форма участі: очна/заочна. 

 
     Основними запланованими напрямками 

роботи конференції є: 
 Екологічно небезпечні об’єкти сучасної 

України; 
 Екологічний моніторинг об’єктів 

підвищеного техногенного навантаження;  
 Створення технічних засобів для 

підвищення екологічної безпеки населених 

пунктів; 
 Екологічна безпека зони проведення 

бойових дій; 
 Ліквідація наслідків екологічних 

катастроф,  
та інші питання екологічної безпеки сучасної 

України. 

     За результатами конференції буде видано 
збірник праць і повідомлень її учасників 

(електронна та друкована версія видання із 

присвоєнням міжнародного стандартного 

номера книги ISBN). Отримання друкованих 
примірників збірки здійснюється за 

замовленням учасників. 
 

Вимоги до оформлення статті 
     Обсяг статті – 3-5 повних сторінок. Формат 

сторінки – А4, усі поля - 20 мм, редактор: Word 

1993-2003, шрифт - Times New Roman, кегль – 
12, інтервал – 1,5, вирівнювання тексту: УДК – 
зліва; назва статті, ПІБ авторів, назва  
організації – по центру; анотація, ключові слова 

та основний текст – по ширині), табуляція -       
10 мм.. 
 

Зразок оформлення статті 

 
 
     Стаття повинна включати актуальність 

дослідження, постановку завдання, цілі, 

науково-практичні результати, висновки та 
список використаної літератури. 

Офіційні робочі мови конференції: 
українська; російська; англійська. 

 
     Усі автори доповідей отримають офіційні 

сертифікати учасника  Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Екологічна безпека: 

сучасні проблеми і пропозиції». 
     Автори найкращих статей отримають 

дипломи, почесні грамоти, пам’ятні подарунки 

та пропозиції участі у відборі  наукових робіт 

для формування та видання серії наукової 
літератури "Інноваційна думка", у проекті 

Громадської організації «Регіональний центр 

науково-технічного розвитку», який 
покликаний допомагати талановитим 

студентам, аспірантам, та молодим науковцям у 

публікації і виданні їх наукових праць з метою 

висвітлення та популяризації вітчизняних 

інноваційних розробок у всіх галузях науки та 

техніки. 
     Конференція відбудеться 21 квітня 2017 

року, у конференц-залі Відділу науково-
технічного забезпечення інноваційних процесів 

Харківської державної  наукової бібліотеки  

імені В.Г. Короленка. 
 

 
 


