Міністерство освіти і науки України
Науково-методичний центр професійно-технічної освіти
у Запорізькій області

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
Всеукраїнської науково-практичної конференції
до
Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища
«ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ, ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ»,
яка відбудеться
03 червня 2022 року
м. Запоріжжя
(дистанційно)
До участі у конференції запрошуються представники закладів освіти,
установ та організацій, які надають послуги у сфері освіти.
За результатами проведення заходу планується видання електронного
збірника матеріалів конференції з присвоєнням номеру ISBN.
Форма участі дистанційна.
Усі учасники конференції отримують електронний сертифікат:
- за публікацію матеріалів – 4 години;
- за участь в ролі спікера (запис відео доповіді з кожним індивідуально)
+ публікація матеріалів – 8 годин.
Участь безкоштовна.
Основні напрямки конференції:
 загальна екологія (охорона рослинного та тваринного світу; екологія
популяцій, біоценозів; урбоекології; охорона здоров'я населення від шкідливих
факторів довкілля);.
 техноекологія (технології та процеси очищення природних та стічних
вод від забруднень антропогенного характеру; знешкодження газових викидів
та рекуперації промислових викидів у навколишнє середовище; екологічно
чисті технології та обладнання; екологічне прогнозування у сфері охорони

навколишнього природного середовища та раціонального використання
природних ресурсів);
 управління, соціально-економічні та правові аспекти раціонального
природокористування та екологічної безпеки.
Подання матеріалів
 Тези доповіді надіслати до 29 травня 2022 року на
ел. адресу: biblnmc2021@gmail.com
 Форма
реєстрації
для
участі
у
конференції:
https://forms.gle/s6TUr6jKPbB5rtsT9.
Вимоги до оформлення матеріалів доповідей для публікації
Формат тексту: Microsoft Word (*.doc, *.docx).
Орієнтація: книжкова.
Нумерація сторінок: відсутня.
Поля (верхнє, нижнє, ліве, праве): 2 см.
Абзацний відступ: 1,25 см.
Шрифт: Times New Roman, розмір (кегль) - 14;
Міжрядковий інтервал: полуторний.
Обсяг тез: 2-5 сторінок формату А4 разом з ілюстраціями, таблицями та
бібліографією.
Мова конференції: українська.
Матеріал доповіді викладається у наступній послідовності:
 назва тез (великі літери, шрифт - жирний, вирівнювання по центру);
 через рядок ПІБ автора(-ів) повністю (рядкові літери, шрифт жирний, вирівнювання по правому краю);
 посада (вирівнювання по правому краю);
 місце роботи в називному відмінку (вирівнювання по правому краю);
 через рядок текст доповіді;
 список використаних джерел (по центру жирним шрифтом),
відповідно до ДСТУ 8302:2015.
Усі матеріали конференції будуть розміщенні на сайті у вільному доступі.
Адреса веб сайту буде надіслана кожному учаснику на вказані електронні
адреси при реєстрації.
Контактна особа: методист НМЦ ПТО у Запорізькій області
Оксана Матяшева,
тел.: (050) 851 82 22

