
                                   
  

 
Регіональний центр наукового забезпечення АПВ в Тернопільській області, 

Тернопільська державна сільськогосподарська дослідна станція (м. Тернопіль) 
Інститут кормів та сільського господарства Поділля (м. Вінниця) 

Подільський державний аграрно-технічний університет (м. Кам’янець-Подільський) 
Тернопільська філія ДУ «Держґрунтохорона» (м. Тернопіль) 

Тернопільський національний економічний університет (м. Тернопіль) 
Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна (Казахстан, м. Астана) 

 
оголошують про проведення 

6-7 березня 2014 року 
 

Міжнародної науково-практичної Інтернет–конференції 
««ЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ  ІІ  ППРРИИРРООДДООККООРРИИССТТУУВВААННННЯЯ  ВВ  ССИИССТТЕЕММІІ  

ООППТТИИММІІЗЗААЦЦІІЇЇ  ВВІІДДННООССИИНН  ППРРИИРРООДДИИ  ІІ  ССУУССППІІЛЛЬЬССТТВВАА»»  
 

ННаа  ккооннффееррееннццііюю  ппррииййммааююттььссяя  ммааттееррііааллии::  
викладачів вищих навчальних закладів, науковців науково-дослідних установ, аспірантів, 

докторантів, слухачів магістратури, представників органів державного і місцевого самоврядування, 
громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ, 

які мають відношення до тематики конференцій 
 

ККооннттррооллььнніі  ддааттии  ккооннффееррееннцціійй  
Останній термін подання матеріалів – 1 березня 2014 р. 
Терміни виходу з друку збірника – 28 березня 2014 р. 

 
ВВ  ррооззррііззіі  ттееммааттииккии  ккооннффееррееннцціійй  ззааппллаанноовваанноо  ннаассттууппнніі  ссееккццііїї::  

 
ССЕЕККЦЦІІЯЯ  11..  ЕЕККООЛЛООГГІІЯЯ  ТТАА  ЇЇЇЇ  ЗЗННААЧЧЕЕННННЯЯ  ВВ  ССИИССТТЕЕММІІ  ППРРИИРРООДДООККООРРИИССТТУУВВААННННЯЯ  
- екологічні аспекти взаємодії природи і суспільства; - екосистеми та їх місце в організації суспільного 
виробництва; - вплив екологічних факторів на життя людини; - діяльність людини та її вплив на 
довкілля; - охорона навколишнього природного середовища в системі забезпечення якісного життя 
суспільства. 
ССЕЕККЦЦІІЯЯ  22..  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННІІ  ААССППЕЕККТТИИ  ППРРООЦЦЕЕССУУ  ВВЗЗААЄЄММООДДІІЇЇ  ЛЛЮЮДДИИННИИ  ІІ  ППРРИИРРООДДИИ  
- екологізація природокористування та її вплив на розвиток суспільного виробництва; - екобезпечні 
технології в різних галузях національного виробництва; - безвідходні і маловідходні виробництва як 
перспективні напрями розвитку сучасного суспільства; - органічне землеробство в системі оптимізації 
використання природних умов і ресурсів; - інноваційна складова у визначенні перспектив взаємодії 
природи і суспільства. 
ССЕЕККЦЦІІЯЯ  33..  ЕЕККООННООММІІЧЧННІІ  ППРРООББЛЛЕЕММИИ  ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННООГГОО  РРООЗЗВВИИТТККУУ  
- екологічний менеджмент і маркетинг та їх особливості; - економічні аспекти природоохоронної 
діяльності; - еколого-економічна оцінка природних ресурсів; - еколого-економічні механізми 
раціоналізації природокористування; - облік, аналіз та аудит в системі природоохоронної діяльності. 

 
 

Для обговорення і дискусій матеріали конференцій будуть розміщені 
на web-сайті www.conftiapv.at.ua. 

За результатами роботи конференцій кожному учаснику будуть направлені 
збірник тез, програма та сертифікат. 

Збірник тез в електронному варіанті буде розміщений на сайті конференції. 

http://www.conftiapv.at.ua/
http://conftiapv.at.ua/load/zbirniki_tez_konferencij/5


УУммооввии  ууччаассттіі  вв  ккооннффееррееннццііїї  ттаа  ппууббллііккааццііїї  ттеезз  
1. Форма участі в конференції: заочна. 
2. Тези доповідей направляються лише в електронному вигляді. 
3. Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська. 
4. Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: 
заявку на участь; матеріали доповіді; скановану копію квитанції. 
5. Файли назвати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov. 
6. Після надсилання матеріалів обов’язково очікуйте підтвердження про їх отримання. 
7. Вартість участі в конференції, публікації і пересилки друкованих матеріалів становить: 
– для учасників з України – 80 грн.; 
– для учасників з країн СНД – 20 USD (по курсу у національній валюті); 
– для учасників з інших країн – 30 USD (по курсу у національній валюті). 
8. Вартість додаткового примірника збірника становить відповідно 40 грн., 8 USD і 15 USD. 
 

РРееккввііззииттии  ддлляя  ооппллааттии  ооррггввннеессккуу  
Грошовим переказом у відділеннях поштового зв’язку: 
На ім’я Сава Андрій Петрович, до запитання, 
 м. Тернопіль – 27, Україна, 46027 

 
ВВииммооггии  щщооддоо  ооффооррммллеенннняя  ммааттееррііаалліівв  

1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася. 
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді – три особи. 
3. Якщо науковий керівник не є співавтором тез, то вказувати його у тексті не потрібно. 
4. Обсяг матеріалів – до 3-х сторінок, які не нумерувати; 
5. Формат – А4, гарнітура – MS Word. 
6. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1,25 см. 
7. Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм. 
8. У верхньому правому куті – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, 
посада, назва установи, місто, країна (для іноземців). 
9. Нижче – через один абзац – назва доповіді (великими жирними літерами по центру). 
10. Нижче – через один абзац – текст доповіді (тез). 
11.  В кінці тексту – через один абзац – наводиться Література (жирним і по центру). Посилання на 
літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування. 
12. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним. 
13. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний. 
14. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей. 
15. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть. 

 
ЗЗррааззоокк  ооффооррммллеенннняя  ттеезз  

 

 

Іванов Іван 
к.е.н., доцент, заступник декана 

Інститут економіки, технологій і підприємництва 
м. Тернопіль, для іноземців вказати країну 

 
ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 
Інноваційний розвиток економіки та її окремих галузей держави залежить від багатьох 

чинників, які потребують… 
 

Література 
1. Павлова В. А. Конкурентоспроможність підприємства: оцінка та стратегія забезпечення : 

Монографія / В. А. Павлова – Д. : Вид-во ДУЕП, 2006. – 276 с. 



Заявка 
на участь в Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції 

«ЕКОЛОГІЯ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ В СИСТЕМІ 
ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОСИН ПРИРОДИ І СУСПІЛЬСТВА», 

яка відбудеться 6-7 березня 2014 р. 
 

Прізвище, ім’я та по батькові  

Наукова ступінь, вчене звання  

Місце роботи (навчання)  

Посада  

Назва доповіді  

Секція (вказати тільки номер)  

Вказати, чи потрібен додатковий 
екземпляр збірника ТАК НІ 

Поштова адреса:  
вулиця, дім, квартира 

населений пункт, 
район, область, країна (для іноземців) 

індекс 

ЗРАЗОК ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ 
вул. Київська, 3, к. 8 
смт. Гусятин 
Гусятинський р-н, Тернопільська обл. 
48200 

Телефони (мобільний, домашній, робочий)  

E-mail  

 
Всі пункти заявки обов’язкові для заповнення !!! 

 
Надіслані вами матеріали вважаються прийнятими 

за умови отримання від оргкомітету конференції підтвердження 
на ваш e-mail. 

 
Контактна особа: 
Сава Андрій Петрович 
Поштова адреса:  
Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН 
вул. Тролейбусна, 12 
м. Тернопіль, Україна 
46027 
Телефон: 067-130-24-61; 

 050-529-01-10 
 0352-51-31-60 

Факс: 0352-43-61-44 
E-mail: conftiapv@gmail.com  
Web: www.conftiapv.at.ua  

 

mailto:conftiapv@gmail.com
http://www.conftiapv.at.ua/

