
 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів та 

природокористування України 
Відокремлений підрозділ Національного 
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«Немішаївський агротехнічний коледж» 

Циклова комісія природничо-математичних 

дисциплін та інформаційних технологій 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ 

«ГЛОБАЛЬНІ ТА ЛОКАЛЬНІ ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ. 

 ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ» 

 

Шановні колеги! 

Запрошуємо науковців, викладачів, вчителів, студентів та учнів взяти участь 

у Всеукраїнській інтернет-конференції «Глобальні та локальні екологічні 

проблеми. Шляхи їх вирішення», яка відбудеться 29 листопада 2019 р. 

 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Антропогенний вплив на атмосферу. 

2. Антропогенний вплив на гідросферу. 

3. Антропогенний вплив на літосферу. 

4. Проблеми утилізації сміття і переробки вторинної сировини. 

5. Демографічні проблеми сучасності, шляхи їх вирішення. 

6. Формування екологічної компетентності засобами навчальних 

дисциплін. 

 

Умови участі у конференції 

Термін подання заявок та тез – до 25 листопада 2019 р. 

Форма участі дистанційна. Особи, зацікавлені взяти участь у роботі Інтернет-

конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету 

до 25 листопада 2019 р. (включно):  

- заповнену за зразком заявку;  

- тези доповіді.  

Для участі в конференції можна заповнити онлайн заявку  за посиланням  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekC4ZVWuMvGrL5Ft_Aqt6dOj6bKjNsFnAv6

ap8avmSr97uLw/viewform?usp=sf_link 

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою: для 

заявки – Заявка, для тез – Тези. Наприклад: Прокопенко_Заявка, 

Прокопенко_Тези.  

Тези необхідно надсилати до 25 листопада 2019 року на адресу:  

zbir_260_konferenziy@ukr.net 

Тема листа: Інтернет-конференція-2019  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekC4ZVWuMvGrL5Ft_Aqt6dOj6bKjNsFnAv6ap8avmSr97uLw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekC4ZVWuMvGrL5Ft_Aqt6dOj6bKjNsFnAv6ap8avmSr97uLw/viewform?usp=sf_link


Вимоги до оформлення тез: 

1. Обсяг тез не має перевищувати 4 сторінки. (сторінки не нумерувати). 

2. Текст подається українською мовою. 

3. Текст має бути набраним в редакторі MS Word для Windowsверсій не нижче 

98 та збереженим у форматі doc, docx. 

4. Формат А4 шрифтом ТіmesNewRoman кегль – 14, міжрядковий інтервал – 

1,5, поля сторінки: зліва – 3,0 см, справа – 1,5 см, зверху – 2,0 см, знизу – 2,0 

см. 

5. У тексті тез обов’язково: по центру, великими літерами назва тез, у лівому 

верхньому куті назва тематичного напрямку конференції, у правому 

верхньому куті – прізвище, ім’я та по батькові автора, науковий ступінь, 

вчене звання/посада, відомості про наукового керівника (для учасників без 

наукового ступеня), назва освітнього закладу/організації. 

6. Список використаних джерел має бути оформлений відповідно до ДСТУ 

8302:2015 у кінці тексту тез доповіді.  

Примітка: 

1. Оргкомітет залишає за собою право на відмову від опублікування тез у зв’язку 

з невідповідністю їх теми до напрямів роботи конференції або суттєвого 

недотримання вимог оформлення. 

2. Оргкомітет підтверджує електронним листом отримання та реєстрацію Ваших 

матеріалів. 

 

 

Зразок оформлення тез 

 

УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ ВИРОБНИЦТВА 

 

Котенко Петро Олегович, 

студент групи Т-31 

Науковий керівник: 

Мовчун Ірина Миколаївна, 

кандидат педагогічних наук,  

викладач загальноосвітних дисциплін 

ВП НУБіП України  

«Немішаївський агротехнічний коледж» 

 

Утилізація відходів є одним з найважливіших завдань сучасного 

цивілізованого світу, які треба негайно вирішувати для збереження екології 

довкілля.  

Певні види відходів можуть бути небезпечними і забруднювати навколишнє 

середовище, спричиняти захворювання через потрапляння у воду чи ґрунт.  

……… 

Список використаних джерел: 

1. Павленко О. П. Основи екології.: навч. пос. для студ. / О. П. Павленко, Ю. В. 

Вороненко, В. В.Власов. – Київ : Вища школа, 2014. – 350 с 

2.  

 

 



За результатами Інтернет-конференції буде сформовано електронне видання 

збірника тез в форматі рdf і розміщено на сайті ВП НУБіП України 

«Немішаївський агротехнічний коледж» за посиланням: 

http://ndak.com.ua/educational-activities 

 

 

Участь – безкоштовна!!! 

 

 

Адреса оргкомітету: 07854 вул. Технікумівська, 4, смт.Немішаєве, 

Бородянський р-н,  Київська обл. 

Контактний телефон: 093-93-936-28            Разкевич Ірина Олексіївна 

Електронна пошта: zbir_260_konferenziy@ukr.net  
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