
Шановні  студенти та колеги! 

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі  

І обласної науково-практичної 

конференції  студентів ВНЗ І-ІІ р.а.  

Одеської області 

 

 «Пріоритетні 

екологічні питання. Роль студентства у їх 

вирішенні»  

до  
«Всеукраїнського дня довкілля»  та «Міжнародного 

дня Землі», 

яка відбудеться 21 квітня 2017 року 

у ДВНЗ «Білгород-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум»  

(67701, м. Білгород-Дністровський, вул 

Незалежності, 12(колишня Калініна,12)  

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ 

Обговорення актуальних для України питань з 

екологічних проблем, формування екологічно 

відповідальних та активних громадян для підтримки 

якісної реалізації природничозберігаючих проектів, 

створення банку ідей  

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

Розіл 1. Загальна екологія 

Секції (далі -  С) 

1.1. Основи теоретичної екології 

1.2. Розвиток теорії Вернадського про ноосферу 

1.3. Сучасні академічні школи вчених-екологів 

світового рівня 

Розділ 2. Прикладна екологія 

С.2.1. Сучасні методи та технології прикладної 

екології 

- Біологічні та біохімічні методи екологічного 

моніторингу, біоіндиксація; 

- Методи і технології рекультивації грунтів; 

- Методи і технології очищення стічних вод; 

- Методи і технології утилізації та переробки відходів; 

- Математичне моделювання та прогнозування у сфері 

охорони навколишнього природного середовища; 

- Роль  ГІС в теорії та практиці прогнозування 

екологічних змін. 

С. 2.2. Медична екологія та охорона населення 

- Екологія людини: показники довготривалості життя 

та здоров’я людини; 

С. 2.3. Урбоекологія 

- Оптимізація міського середовища 

- Проект «Екологічне місто»; 

- Проблеми сміттєзвалищ, способи їх вирішення. 

С.2.4.Філософсько-екологічна методологія збереження 

життя на Землі 

- Формування принципів екологічного мислення. 

Шляхи його розповсюдження; 

- Проблеми розвитку цивілізації та культурні традиції; 

- Екологічна освіта та виховання. 

С. 2.5. Державне управління у сфері навколишнього 

середовища. Його основні засади 

- Екологічне право в Україні; 

- Світова практика природоохоронного законодавства. 

С. 2.6. Оптимізація середовища 

- Новітні підходи до раціонального використання 

природних ресурсів; 

- Економіка природокористування. 

 

Робочі мови: українська, російська, англійська. 
До участі в конференції запрошуються викладачі та 

студенти ВНЗ І-ІІ р.а.  Одеської області.  

Для цього Вам необхідно до  

01 лютого 2017 року: 

 заповнити заявку на участь у конференції; 

 надіслати  доповідь (зразок і вимоги до 

оформлення додаються) та рецензію наукового керівника, 

який має науковий ступінь або педагогічне звання 

«викладач-методист» або витяг з протоколу засідання ЦМК 

на електронну адресу: bdmrpt.malishenko або 
maxtryoffice_3@mail.ru 
 надіслати відскановану копію квитанції про сплату 

вартості публікації  доповіді у збірнику (сертифікат 

учасника – за бажанням).  

Назва файлів з доповіддю чи реєстраційною формою 

повинна містити прізвище доповідача, наприклад: 

Ivanоv_dopovid.doc та Ivanоv_appl.doc 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДОПОВІДЕЙ ТА 

РЕГЛАМЕНТ 
- вільне володіння матеріалом, який презентується; 

- креативне рішення проблемних засад; 

- дослідницький підхід до теми; 

- наявність чітко сформованої ідеї, яка б 
увійшла до загального банку ідей; 

- регламент: 8-10 хв.(разом з презентацією та 

обговоренням). Дотримання регламенту - 

обов’язкове. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У  РОБОТІ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 

Прізвище (студента) …………………………….…… 

Ім’я……………………………….…………………… 

По батькові………………………………...........….…  

ВНЗ ………………………………………….….….…. 

Науковий керівник …………………………….......…  

Назва доповіді ………………………………......….…  

Контакти e-mail …………………………..…...……… 

Телефон …………………………..………….……...… 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ  ДОПОВІДІ: 

Секційний напрямок конференції 

Іванов Д.Т. 

студент; 

Столяваровський В.В.  

кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри 

міжнародного права Львівський національний 

університет імені Івана Франка 

 

ЮРИДИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ 

Текст тез, Текст тез, Текст тез, [1, с. 2].  

Список використаних джерел: 
1. Лаврушин О.И. Банк та банківська справа // 

Москва, 2009. – 94 с.  

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ 
Загальна 

тривалість 

1 день 

21 квітня 09.00-10.00
 – 

Реєстрація  

 10.00-12.00
-
Пленарне 

засідання 

12.00-13.00 - Кава-брейк 

 13.00-15.00
 – 

Пленарне 

засідання  

 15.00-15.30
 – 

Урочисте 

закриття конференції 

15.30- Культурна програма 

https://passport.yandex.ru/
mailto:maxtryoffice_3@mail.ru


з відвідуванням 

середньовічної фортеці 

  

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ: 

Формат статті: A4, орієнтація - книжкова, матеріали 

збережені та підготовлені у форматі Microsoft Word 

(*.doc або *.docx) 

Поля: всі сторони - 2 см 

Основний шрифт: Times New Roman; Arial і 

Courier New для текстових фрагментів 

Розмір шрифту: основного тексту 14 пунктів 

Допускається використання шрифту меншого розміру 

(10 пунктів) для ділянок тексту, які мають допоміжне 

(другорядне) значення 

Міжрядковий інтервал: полуторний (1,5) 

Вирівнювання тексту: по ширині 

Автоматична розстановка переносів: включена 

Абзацний відступ:  (новий рядок) 1,25 см 

Нумерація сторінок: не ведеться 

Малюнки та таблиці: необхідно подавати в статті 

безпосередньо після тексту, де вони згадуються 

вперше, або на наступній сторінці. 

Розмір шрифта табличного тексту зазвичай на 2 

пункти менше основного шрифту. Кількість таблиць, 

формул та ілюстрацій має бути мінімальною та 

доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках 

не приймаються.  

Формули повинні бути набрані за допомогою 

редактора формул (внутрішній редактор формул в 

Microsoft Word for Windows). 

Посилання на літературу у квадратних дужках 

по тексту [1, с. 2], бібліографічний список в кінці 

тексту 

Обсяг від 3 до 5 сторінок включно 

 

УВАГА! 

 
1. Матеріали конференції будуть надруковані у 

збірнику в редакції журналу «Молодий вчений». 

 Юридична адреса редакції: Україна, м. Херсон, 

вул. Паровозна 46-а, офіс 205 

2. Публікація матеріалів конференції - 150 гривень, 

іменний сертифікат конференції для одного 

учасника - 20 гривень. Всього - 170 грн 

3. Кошти за збірник та сертифікат учасника 

конференції сплачуються переказом на рахунок: 

  Код: 39476205,  

Банк платежу: ПАТ «МАРФІН БАНК» м.  Іллічівськ   

МФО: 328168 

Розрахунковий рахунок № 26008520301  

Отримувач платежу: ГО «Асоціація випускників 

БДМРПТ» 

Призначення платежу: за конференцію  

4. Програму конференції та збірник доповідей 

учасників конференції планується видати  

протягом трьох тижнів після проведення 

конференції 

 

N.B. Редакційна колегія залишає за собою 

право часткового редагування або відхилення 

матеріалу, який виконаний та оформлений з 

порушенням зазначених вище вимог! 

 

Адреса 

оргкомітету:  

67701,  Одеська 

область  м. 

Білгород-

Дністровський  

вул. 

Незалежності, 

12(колишня 

Калініна,12) 

Телефони:    

8 (04849) 2-89-52 ; 8 (04849) 2-34-85 

За додатковою інформацією звертатись за 

телефонами: 

(096) 217–15–04 – заступник директора з 

начальної роботи Бурдюжа Леся Миколаївна; 

(067) 648–97–78 - методист технікуму Шамота 

Людмила Франківна; 

(093) 83–83–669  - викладач природничих 

дисциплін, викладач вищої категорії, викладач-

методист БДМРПТ  Александрова Ірина 

Олексіївна 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

Державний вищий навчальний 

заклад  

 «Білгород-Дністровський морський 

рибопромисловий технікум» 

 

 

 

І обласна науково-практична 

конференція   

студентів ВНЗ І-ІІ р.а. 

Одеської області 

«Пріоритетні 

екологічні питання. 

Роль студентства у їх 

вирішенні»  

 
 

 

 
 

21 квітня 2017 р. 

м. Білгород-Дністровський 
 


