Оплата участі у конференції
– очна участь (виступ з доповіддю) – 150 грн. У
цю суму входить збірка матеріалів конференції та
папка учасника.
– заочна участь – 100 грн. У цю суму входить
збірка матеріалів конференції. Поштові витрати
сплачує учасник конференції при отриманні збірки у
відділенні поштового зв'язку.
Реквізити для перерахунку оргвнеску:
поповнення платіжної картки "ПРИВАТБАНК"
№ 4149 4978 3225 0023
для Мартинюка Віталія Олексійовича
Статті, заявки та сканована копія чека про
оплату
оргвнеску
учасника
відсилаються
електронною поштою у вигляді файлів, назви яких
повинні містити прізвище першого співавтора.
Наприклад:
стаття_Мартинюк.doc
заявка_Мартинюк.doc
чек_Мартинюк.jpg
Адреса для листування:
martynyuk_ris@mail.ru
Останній термін прийому статей, заявок та
копій чеку про оплату – до 15 вересня 2015 р.
Поселення учасників – за власний рахунок,
проводиться, за заявками учасників, у готелях міста
або гуртожитку університету 21-22.10 2015 року
Реєстрація учасників: 21 жовтня з 1500 до 2100 на
кафедрі
екології
та
збалансованого
природокористування (вул. Остафова, 29А, к. 204)
та 22 жовтня з 1000 до 1150 (хол навчального
корпусу РДГУ №2, вул. Остафова, 31)
Проїзд: від залізничного вокзалу – маршрутним
таксі №55 до зупинки Рівненський державний
гуманітарний університет

Вимоги до публікації матеріалів конференції:
Матеріали конференції будуть опубліковані до її
відкриття у вигляді збірки матеріалів конференції.
Стаття об’ємом до 2–х повних сторінок повинна бути
надрукована у редакторі "Microsoft Word" на аркуші
формату А4, шрифт Times New Roman 12 пт. Всі поля –
20 мм. Перший рядок абзацу – відступ 1 см. Інтервал
рядків – одинарний.
Файл подається без нумерації сторінок.
В лівому верхньому куті проставляється індекс УДК
(напівжирним шрифтом).
В тексті чітко виділити постановку завдання,
матеріали та методи дослідження, результати
дослідження, висновки та пропозиції.

Зразок оформлення статті
УДК
ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНА
НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Мартинчик А.Г., студент 4 курсу,
Мартинюк В.О., к.геогр.н., доц.,
Рівненський державний гуманітарний університет
martynyuk_ris@mail.ru

Постановка завдання. Забруднення довкілля
негативно впливає на продуктивність земель,
внаслідок
чого
зменшується
врожайність
сільськогосподарських культур, а рослинна продукція,
вирощена на таких ґрунтах, може бути небезпечною....

Міністерство освіти і науки України
Міністерство екології та природних ресурсів
України
Рівненський державний гуманітарний університет
Рівненська обласна державна адміністрація
Товариство радіобіологів та радіоекологів України
Міжнародна академія наук екології та безпеки
життєдіяльності
Брестський державний університет
імені О.С. Пушкіна
Національний університет водного господарства та
природокористування
Одеський державний екологічний університет
Дослідницький центр з комплексного аналізу і
територіального управління Бухарестського
університету
Громадська організація
"Всеукраїнська екологічна ліга"

Друга Всеукраїнська
науково–практична конференція
за міжнародною участю

"Екологічні проблеми
природокористування та охорона
навколишнього середовища"

Усі рисунки та таблиці повинні бути згруповані
та пронумеровані. Всі формули повинні бути
пронумеровані та вставлені в таблиці, які не
повинні бути обрамлені, та орієнтовані по центру.
Оргкомітет залишає за собою право на
відмову у друкуванні матеріалів, які не
відповідають вимогам оформлення або мають
реферативний характер, а також на
форматування отриманих матеріалів.

Робочі мови конференції:
українська, російська, англійська
Регламент доповіді до 10 хвилин

21–23 жовтня 2015 р.
м. Рівне

Організаційний комітет
Голова:
Постоловський
Р.М.,
к.іст.н.,
проф.,
ректор
Рівненського державного гуманітарного університету
Співголови:
Поніманська Т.І., к.пед.н., проф., проректор з наукової
роботи РДГУ;
Мошинський В.С., д.с.-г.н., проф., ректор НУВГП;
Степаненко С.М., д.ф.-м.н., проф., ректор ОДЕКУ;
Тимочко Т.В., голова Всеукраїнської екологічної ліги;
Тимошенко Н.І., Департамент інноваційної діяльності
та трансферу технологій МОН України.
Заступники голови:
Лико Д.В., д.с.-г.н., проф., зав. каф. екології та
збалансованого природокористування РДГУ;
Павелків В.Р., к. психол. н., доц., декан психологоприродничого факультету РДГУ;
Мартинюк В.О., к.геогр.н., доц. каф. екології та
збалансованого природокористування РДГУ
Члени оргкомітету:
Андронаке И.К., к.геогр.н., Дослідницький центр з
комплексного аналізу і територіального управління,
Бухарестський університет, Румунія;
Богдасаров М.А., д.г.-м.н., проф., зав. кафедри
географії Білорусі, Брестський державний університет
імені О.С. Пушкіна, Білорусь;
Боголюбов В.М., д.пед.н., доц. кафедри заг. екології
та безпеки життєдіяльності, НУБіП України, Україна;
Долженчук В.І., к.с.-г.н., директор Рівненської філії
держ. установи «Інститут охорони ґрунтів України»,
Україна;
Клименко М.О., д.с.-г.н., проф., в.о. директора ННІ
агроекології та землеустрою НУВГП, голова обласного
осередку ВЕЛ, Україна;
Ковальчук І. П., д. геогр. н., проф., зав. каф. геодезії та
картографії НУБіП, Україна;
Меєровський А.С., д.с.-г.н., проф., гол. наук. співроб.
РНДУП «Інститут меліорації», Білорусь;
Прищепа А.М., к.с.-г.н., проф., проф. кафедри екології
НУВГП, Україна;
Рильський О.Ф., д.б.н., проф., зав кафедри загальної
та прикладної екології та зоології ЗНУ, Україна;
Сафранов Т.А., д.г-м.н., проф., зав. каф. прикладної
екології ОДЕКУ, Україна;
Фещенко В.П., д.т.н. РФ, доц., Товариство
радіобіологів та радіоекологів України, Україна

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі
Другої Всеукраїнської науково-практичної
конференції з міжнародною участю "Екологічні
проблеми природокористування та охорона
навколишнього середовища", яка відбудеться у
Рівненському
державному
гуманітарному
університеті (РДГУ) 21-23 жовтня 2015 року
Робота конференції буде проходити
за такими напрямами*:
1. Стратегії

сталого розвитку регіону та
локальних територій.
2. Методологія
та методика моніторингу
довкілля.
3. Екологічні
проблеми
збалансованого
природокористування.
4. Регіональні та локальні медико-екологічні
проблеми.
5. Радіоекологічні
проблеми
забруднених
територій.
6. Екологічні
проблеми
збереження
біорізноманіття.
7. Екологічні проблеми басейнових (річкових,
озерних) систем та морських акваторій.
8. Екологічні проблеми земельних ресурсів та
землекористування.
9. Геоекологічний стан мінерально-сировинних
ресурсів регіону (регіонів).
10. Екологічний стан ландшафтних систем.
11. Проблеми
відходів
та
екологізація
виробництва.
12. Модернізація та інформатизація екологічної
освіти.
*Наведені напрями будуть згруповані у три секції.

Реєстраційна картка учасника
Прізвище _____________________________
Ім'я __________________________________
По батькові ____________________________
Науковий ступінь (для студентів – курс)
______________________________________
Вчене звання __________________________
Тема доповіді __________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
Місце роботи або навчання (повна назва
установи та підрозділу) _________________
______________________________________
______________________________________
Адреса для листування __________________
______________________________________
______________________________________
Е–mail ________________________________
Телефон
______________________________________
Форма участі:
очна; заочна
Проживання (готель)
 потрібно
 не потрібно
Проживання (гуртожиток)
 потрібно
 не потрібно

Адреса оргкомітету: вул. Остафова, 29А,
кафедра
екології
та
збалансованого
природокористування РДГУ, м. Рівне, 33028

Контактні особи:
Лико Дарія Василівна (0362) 22-13-85;
(067) 337–91–92
Мартинюк Віталій Олексійович
(0362) 22-13-85; (098) 060–47–97

