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22-24 вересня 2020 року
ІV міжнародної науково-практичної конференції

«РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»
Мета проведення заходу
 конференція приурочена до 80-річчя заснування Рівненського державного гуманітарного
університету та 20-річчя науково-освітньої діяльності кафедри екології, географії та туризму;
 здійснення комплексного геоекологічного аналізу сучасного стану довкілля регіонів
України та суміжних країн;
 прогнозування тенденцій розвитку геосистем (екосистем) в умовах природноантропогенних трансформацій;
 розробка перспективних напрямів забезпечення екологічної безпеки й досягнення
збалансованого природокористування;
 обмін досвідом щодо використання нових методів та технологій у дослідженні геосистем
(екосистем) та напрацювання пропозицій щодо вирішення актуальних геоекологічних проблем;
 налагодження творчих зв’язків між учасниками конференції з метою подальшого розвитку
взаємовигідної співпраці щодо питань, які входять у коло наукових інтересів конференції.

Наукові напрями роботи конференції
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Теоретико-методологічні проблеми геоекологічних досліджень в умовах сталого
розвитку.
Ландшафтознавчі підходи у регіональних геоекологічних дослідженнях.
Демографічні та рекреаційні проблеми в умовах сталого розвитку регіонів.
Геоекологічний стан, картографічне моделювання, прогнозування та раціональне
використання природно-ресурсного потенціалу регіонів (локальних територій).
Регіональні геоекологічні проблеми річкових та озерних басейнових систем.
Геоекологічний моніторинг. Інформаційні системи і технології в геоекологічних
дослідженнях.
Геоекологічні проблеми поводження з відходами, їх утилізація та переробка.
Геоекологічні проблеми в аграрній сфері.
Геоекологія селитебних геосистем (екосистем).
Екологічна мережа і заповідна справа як складові регіональної стратегії
збереження та відтворення біо- та ландшафтного різноманіття.
Глобальні та регіональні зміни клімату і геоекологічні проблеми, що пов’язані з
ними.
Концептуальні засади сталого розвитку об’єднаних територіальних громад
Соціально-екологічні, еколого-етичні та педагогічні проблеми в екологічній
освіті, культурі та вихованні.
Умови участі в конференції та публікації матеріалів
Форма участі в конференції: очна/заочна.
Заявка на участь у конференції, матеріали доповіді, сканована копія квитанції про сплату
оргвнеску надсилаються в електронному вигляді не пізніше 30.06.2020 р. на електронну адресу:
conf.geoecology2030@gmail.com
Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська.

Реквізити для сплати оргвнеску
Вартість очної участі у конференції становить 300 грн. для учасників з України та 15 $* для
закордонних учасників. Вартість заочної участі у конференції встановлюється у розрахунку 60.00
грн. (для українських та закордонних учасників) за сторінку поданого тексту (мінімальний обсяг – 3
стор.). Пересилання збірника матеріалів конференції відбудеться за рахунок одержувачів.
Закордонні учасники конференції, що братимуть очну участь в конференції, матимуть змогу
сплатити оргвнесок за участь у конференції безпосередньо під час реєстрації. Пересилання
матеріалів конференції для закордонних учасників, що братимуть заочно участь в конференції,
відбудеться лише в електронному форматі.
*Еквівалент суми у гривні на дату відправлення матеріалів до 30.06.2020 р.

Кошти можна переказувати на картковий рахунок у ПриватБанку 5168 7573 8808 9536
(одержувач: Мартинюк Віталій Олексійович) Призначення платежу: оргвнесок конференції від
Прізвище та ім’я.
Учасники конференції, які особисто братимуть участь у роботі конференції 22-24.09.2020 р. зможуть
взяти участь у дружній вечері, еколого-краєзнавчій екскурсії та інших наукових і культурних заходах.
Витрати, які пов’язані з відрядженням, проживанням, участю у дружній вечері, екскурсіях, не включені
в оргвнесок і оплачуються учасниками конференції окремо.

Вимоги до оформлення матеріалів
Текстовий редактор – Microsoft Word (версія 2003/2007/2010).
Обсяг матеріалів – 3–5 повних сторінок тексту 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) мовою статті; 5) через інтервал текст статті; 6) 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, порівняння отриманих результатів з дослідженнями
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 ІV міжнародній науково-практичній конференції

«РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ В
УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»
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)
Телефон для контактів
E-mail
Участь у конференції

 очна
 заочна

*Студенти подають матеріали у співавторстві з науковим керівником.
Надіслані матеріали вважаються прийнятими при умові отримання листа-підтвердження від оргкомітету на Вашу
електронну пошту.

Контрольні дати конференції
Останній термін подання матеріалів та сплати організаційного внеску – 30 червня 2020 року
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