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Українське географічне товариство
Громадська організація «Регіональний центр екологічної освіти та інформації»
оголошують про проведення
20-22 жовтня 2016 року
науково-практичної Інтернет-конференції

«РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»
Запрошуємо до участі у конференції:
 науковців, які усвідомлюють складність сучасних екологічних проблем і працюють над
побудовою адекватних реаліям сьогодення моделей вирішення цих проблем;
 викладачів, які перебувають у пошуку педагогічних умов формування фахівців із системним
мисленням і цілісним еколого-економічним баченням;
 менеджерів та представників бізнес-середовища, які прагнуть вести бізнес на засадах
екологічної та соціальної відповідальності;
 громадських активістів, діяльність яких ґрунтується на пріоритетах сталого розвитку;
 представників студентської та учнівської молоді, які сьогодні роблять перші кроки у науці, а у
майбутньому стануть лідерами позитивних змін у суспільній екологічній свідомості.
Контрольні дати конференції
Останній термін подання матеріалів та сплати оргвнеску – 10 жовтня 2016 року
Цілі конференції
1. Дати комплексний аналіз сучасного стану довкілля регіонів України та спрогнозувати тенденції
розвитку з метою розробки перспективних напрямів забезпечення екологічної безпеки, досягнення
збалансованого природокористування та природовідтворення.
2. Здійснити обмін досвідом щодо використання нових методів та технологій у дослідженні
компонентів геосистем та напрацювати пропозиції щодо вирішення актуальних геоекологічних
проблем.
3. Налагодити контакти між учасниками конференції з метою подальшого розвитку взаємовигідної
співпраці щодо питань, які входять у коло наукових інтересів конференції.

Наукові напрями роботи конференції
1. Природні та антропогенні зміни компонентів геосистем: надр, ґрунтового покриву, поверхневих
та підземних вод, атмосферного повітря, біоти.
2. Екологічний стан, прогнозування та раціональне використання природно-ресурсного потенціалу.
3. Екологічний моніторинг та аудит. Інформаційні системи і технології в екології.
4. Розробка сучасних екологічних технологій та інженерних засобів захисту довкілля.
5. Проблеми поводження з відходами, утилізація та переробка.
6. Органічне землеробство та екологічно чисті продукти.
7. Альтернативна енергетика і енергозбереження.
8. Геоекологія міського середовища.
9. Якість довкілля та здоров’я населення.
10. Екологічні аспекти у формуванні та розвитку туристсько-рекреаційних дестинацій.
11. Екологічна мережа і заповідна справа як складові регіональної стратегії збереження та
відтворення біорізноманіття та ландшафтного різноманіття.
12. Екологічна безпека при надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціальнополітичного та військового характеру.
13. Глобальні зміни клімату: негативні екологічні наслідки та перспективи їхнього подолання на
регіональному рівні.
14. Соціально-екологічні, еколого-етичні та педагогічні проблеми в екологічній освіті, культурі та
вихованні.
15. Партнерство освіти, науки, бізнесу, громадських організацій та державних інституцій у
вирішенні регіональних екологічних проблем.
16. Регіональна екологічна політика і менеджмент для сталого розвитку. Правові та економічні
важелі вирішення регіональних екологічних проблем.
Умови участі в конференції та публікації матеріалів
1. Форма участі в конференції: заочна.
2. Матеріали доповідей, сканкопія квитанції про сплату оргвнеску та заявка надсилаються в
електронному вигляді не пізніше 10.10.2016 р. на електронну адресу okromaniv@gmail.com
3. Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.
Реквізити для сплати оргвнеску
Вартість участі у конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів та сертифікату
становить 150 грн.
Вартість додаткового примірника збірника матеріалів конференції – 65 грн.
Кошти потрібно переказати на картковий рахунок у ПриватБанку 5168 7420 1569 7521
(одержувач: Романів Андрій Степанович) Призначення платежу: оргвнесок конференції від
Прізвище Ім’я.
Формат проведення конференції
Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть розміщені на web-сайті
кафедри екології, географії та туризму Рівненського державного гуманітарного університету
http://kegt-rshu.in.ua/
Передбачається проведення обговорення матеріалів у форматі Інтернет-форуму.
За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть надіслані збірник матеріалів
конференції та сертифікат. Збірник матеріалів конференції в електронному варіанті також буде
розміщений на сайті конференції.
Учасники конференції, які матимуть нагоду упродовж роботи конференції 20-22.10.2016 р. бути
особисто присутніми у Рівненському державному гуманітарному університеті, зможуть взяти участь у
таких додаткових заходах:
1. Експертна панель на тему: «Партнерство освіти, науки, бізнесу, громадських організацій та
державних інституцій у вирішенні регіональних екологічних проблем» (модератор канд. геогр. н., доц.
Романів О.Я.) – 20.10.2016 р.
2. Польові еколого-краєзнавчі екскурсії: територією НПП «Дермансько-Острозький» та до осередків
нелегального видобутку бурштину в околицях смт Клесів Сарненського району Рівненської області – 2122.10.2016 р. Витрати, пов’язані з участю в екскурсіях, не включені в оргвнесок і оплачуються учасниками
конференції окремо.

Вимоги до оформлення матеріалів
Текстовий редактор – Microsoft World (версія 2003/2007/2010).
Обсяг матеріалів – 3–5 повних сторінок формату А5, орієнтація – книжкова.
Шрифт: гарнітура – Times New Roman, кегль – 10, міжрядковий інтервал – 1,0.
Всі поля – 15 мм. Відступи абзаців – 5 мм.
Посилання на джерела в тексті оформляються у квадратних дужках: перше число – номер
джерела у списку, далі через кому номер сторінки [1, с. 5]. Список джерел друкується в алфавітному
порядку в кінці тексту.
Оформлення тексту: 1) УДК (зліва); 2) ініціали і прізвище автора(ів), науковий ступінь, вчене
звання, посада, місце роботи або навчання (праворуч); 3) через інтервал нижче посередині назва
матеріалів доповіді великими літерами напівжирним шрифтом; 4) через інтервал нижче текст
анотації (3‒5 речень) і ключові слова (3‒5 слів) українською мовою; 5) через інтервал нижче
прізвище та ініціали автора(ів), назва статті, анотація (3–5 речень) і ключові слова (3‒5 слів)
англійською мовою; 6) через інтервал текст статті; 7) через інтервал нижче список джерел.
У поданих матеріалах потрібно висвітлити постановку проблеми в загальному вигляді та її
зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які посилається автор, виділення невирішених
раніше частин загальної проблеми, яким присвячена стаття, методика дослідження, формулювання
цілей статті (поставлені завдання), виклад основного матеріалу дослідження, співставлення
отриманих результатів з результатами інших науковців, висновки і перспективи подальшої роботи
над даною проблематикою.
Перед рекомендацією до друку матеріали будуть перевірятися на плагіат. Оргкомітет
залишає за собою право відхилити матеріали, які не відповідають тематиці конференції за змістом
або оформлені без дотримання вказаних вимог.
Заявка на участь
у науково-практичній Інтернет-конференції
«РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ:
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ»
Прізвище, ім’я та по батькові
Науковий ступінь, вчене звання (для студентів,
аспірантів – курс / рік навчання)
Місце роботи (навчання), посада
Назва доповіді
Науковий напрям конференції (вказати номер)
Вказати, яку кількість екземплярів збірників
матеріалів конференції потрібно Вам надіслати
Поштова адреса для відправки збірників
матеріалів конференції
Телефон для контактів
E-mail

Чи маєте бажання взяти участь у додатковій
програмі конференції у Рівненському
державному гуманітарному університеті?
Відзначте потрібні пункти.

 Ні. Братиму тільки заочну участь у конференції. Представляю
матеріали для обговорення на Інтернет-форумі та для публікації.
 Так. Бажаю взяти очну участь у експертній панелі на тему:
«Партнерство освіти, науки, бізнесу, громадських організацій та
державних інституцій у вирішенні регіональних екологічних проблем»
20 жовтня
 Так. Бажаю взяти участь у польових еколого-краєзнавчих
екскурсіях: територією НПП «Дермансько-Острозький» та до
осередків нелегального видобутку бурштину в околицях смт Клесів
Сарненського р-ну Рівненської обл. – 21-22 жовтня

Надіслані матеріали вважаються прийнятими при умові отримання листа-підтвердження на
Вашу електронну пошту від оргкомітету.
Контактні особи
Лико Дарія Василівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри екології, географії та туризму РДГУ
(0362) 22-13-85
Романів Оксана Яківна, к. геогр. н., доцент кафедри екології, географії та туризму РДГУ
okromaniv@gmail.com (097)704–20–79

