Інформаційний лист

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ

“Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та
Хаджибейського лиманів, території міжлимання:
сучасний стан, перспективи розвитку”
18-20 листопада 2015 р., Україна, м. Одеса

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку», проведення якої планується 18-20
листопада 2015 р. на базі Одеського державного екологічного університету (65016, м.
Одеса, вул. Львівська, 15).
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ – обговорення сучасного стану природно-ресурсного потенціалу
Куяльницького і Хаджибейського лиманів, території міжлимання та розробка пропозицій
щодо його збереження, відновлення, раціонального використання та забезпечення сталого
соціально-економічного розвитку регіону.
.
НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
• Ретроспективний огляд історико-культурної спадщини території Куяльницького,
Хаджибейського лиманів та міжлимання.
• Гідроекологічні проблеми Куяльницького, Хаджибейського лиманів та шляхи їх
вирішення.
• Еколого-правові засади регулювання водного режиму та використання природноресурсного потенціалу Куяльницького та Хаджибейського лиманів.
• Оцінка, охорона та перспективи використання природних ресурсів Куяльницького та
Хаджибейського лиманів.
• Стан та перспективи господарського освоєння природно-ресурсного потенціалу
Куяльницького, Хаджибейського лиманів та території міжлимання.
• Рекреаційно-туристичний потенціал Куяльницького, Хаджибейського лиманів та
території міжлимання.
• Перспективи розвитку Куяльницького, Хаджибейського лиманів та території
міжлимання: соціо-еколого-економічні аспекти.
• Регіональний менеджмент проектів та сприяння просуванню моделі «зеленої»
економіки в зоні міжлимання;

• Міжнародне співробітництво щодо відновлення сталості природно-ресурсного
потенціалу Куяльницького, Хаджибейського лиманів та території міжлимання.
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ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Степаненко С.М. –
голова комітету, ректор Одеського державного екологічного
університету, депутат Одеської обласної ради.
Губанова О.Р. - заступник голови комітету, зав. кафедрою економіки
природокористування Одеського державного екологічного університету;
Галушкіна Т.П. – директор "Південного міжрегіонального Центру «зеленої» економіки та
менеджменту" Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
Міністерства екології та природних ресурсів України;
Гриневецький С.Р. – громадський діяч;
Карпенко О.О. – науковий співробітник ІПРЕЕД НАН України, координатор міжнародних
проектів;
Касько Т.В. – директор Департаменту екології та розвитку рекреаційних зон Одеської
міської ради;
Маслов Ю.К. – голова постійної комісії з питань бюджету, фінансово-економічної
політики та банківської діяльності Одеської обласної ради;
Мозальова С.А. – голова громадської організації "Одеські лимани";
Семенов Ю.В. – генеральний директор фірми "Сінік" ТОВ;
Скачек А.М. – керівник фірми «Maritime Project»;
Смірнов І.В. – перший заступник голови Одеської обласної ради;
Ставнійчук О.П. – директор Департаменту екології та природних ресурсів Одеської
облдержадміністрації;
Тучковенко Ю.С. – проректор з наукової роботи Одеського державного екологічного
університету.
НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Андронаті С.А. – Голова Південного наукового центру НАН і МОН України;
Александров Б.Г. – директор Інституту морської біології НАН України;
Буркинський Б.В. – директор Інституту проблем ринку та еколого-економічних
досліджень НАН України;
Бабов К.Д. – директор Українського науково-дослідного інституту медичної реабілітації та
курортології МОЗ України;
Галушкіна Т.П. – директор "Південного міжрегіонального Центру «зеленої» економіки та
менеджменту" Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління
Міністерства екології та природних ресурсів України;
Енан А.А. – директор Фізико-хімічного інституту захисту навколишнього середовища і
людини МОН та НАН України;
Коморін В.М. – в.о. директора Українського наукового центру екології моря;
Степаненко С.М. – ректор Одеського державного екологічного університету МОН
України;
Топчієв О.Г. – зав. кафедрою економічної та соціальної географії Одеського національного
університету ім. І.І. Мечникова;
Тучковенко Ю.С. – проректор з наукової роботи Одеського державного екологічного
університету МОН України.
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ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ ТА ОФІЦІЙНІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Матеріали доповідей будуть опубліковані у збірнику матеріалів доповідей конференції до
початку її проведення (3 повні сторінки).
Статті, підготовані за матеріалами доповідей (від 5 до 8 стор.) та подані під час або по
закінченню конференції, будуть опубліковані після проходження рецензування в журналі
ОДЕКУ «Вісник Одеського державного екологічного університету», який включено до
переліку фахових видань у галузі географічних та економічних наук.
Офіційними мовами конференції є українська і російська.
ВАЖЛИВІ ДАТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
30 вересня 2015 р. – подання заявки на участь у конференції (особливо важливо для
резервування місця у профілакторії для іногородніх).
15 жовтня 2015 р. – останній день подання матеріалів доповідей для формування збірника.
10 листопада 2015 р. – розсилка програми конференції.
16 - 18 листопада 2015 р. - заїзд та реєстрація учасників конференції.
18-20 листопада 2015 р. – пленарне та секційні засідання конференції.
ПРИЙОМ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ
Матеріали доповідей разом із заявкою на участь у конференції надсилати в електронному
вигляді (файл *.rtf або *.doc MS Word) електронною поштою на адресу
conf.liman.odessa.2015@ukr.net
Матеріали доповідей повинні бути отримані оргкомітетом конференції не пізніше 15
жовтня 2015 р.
Вимоги щодо оформлення матеріалів доповідей: текст (українською або російською
мовами) надсилається разом з вкладеними рисунками (в форматі *.jpg) і формулами (MS
Equation 3.0); параметри сторінки – розмір паперу А4 з полями 2,5 см; шрифт Times New
Roman Cyr розміром 14, міжрядковий інтервал - одинарний, абзац – 1 см. В лівому
верхньому куті вказується УДК. Назва доповіді (великими "напівжирними" літерами)
вказується в центрі, через інтервал – ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання (жирним
курсивом), наступний рядок – назва закладу і місто (курсивними літерами), через інтервал
- текст доповіді з вкладеними рисунками, формулами, таблицями; після закінчення тексту
через інтервал – перелік використаної літератури. Обсяг тез доповідей не повинен
перевищувати 3 (три) сторінки формату А4. Текст повинен повністю заповнювати кожну
сторінку.
Увага ! Матеріали доповідей друкуються в авторській редакції.
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ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДОПОВІДЕЙ

УДК 551.46:504.42

РЕГУЛЮВАННЯ ГИДРОЕКОЛОГІЧНОГО РЕЖИМУ
ДОФІНОВСЬКОГО ЛИМАНУ
В.Г. Малков, к.геогр.н., доц.
Одеський державний екологічний університет, м.Одеса
Текст доповіді. Текст доклада…
Література
1.
Адобовский В.В. Гидрологические аспекты реконструкции приморских
лиманов // География и природные ресурсы. – 2005. – № 2. – С. 68-72.
2.
Боуден К.Ф. Физическая океанография прибрежных вод. – М.: Мир. –
1988. – 326 с.
Увага!!! Вимоги щодо оформлення статей для публікації в журналі «Вісник Одеського

державного екологічного університету» викладені за адресою www.odeku.edu.ua (розділ
«наука», підрозділ «наукові видання» - «наукові журнали ОДЕКУ»
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ КОНФЕРЕНЦІЇ
65016, Україна, м. Одеса, вул. Львівська 15,
Одеський державний екологічний університет
Контакти:

Заступник голови оргкомітету - зав. кафедрою економіки природокористування, д.екон.н.,
проф. Губанова Олена Ростиславівна
тел. (048) 7852713, e-mail: askoldov@ukr.net
Член оргкомітету – проректор з наукової роботи Одеського державного екологічного
університету, д.геогр.н., проф. Тучковенко Юрій Степанович
тел. (048) 357371, e-mail: tuch2001@ukr.net
Організаційні питання (формування збірнику, розміщення):
Дем’яненко Світлана Георгіївна моб. тел. (097) 1454572, conf.liman.odessa.2015@ukr.net
(формування збірнику матеріалів доповідей)
Куваєва Вікторія Олександрівна моб. тел. (098) 2330016, conf.liman.odessa.2015@ukr.net
(прийом статей до журналів)
Поляничко Олена Володимирівна моб. тел. (098) 7986252 (розміщення учасників)
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Видання матеріалів доповідей здійснюється за кошти учасників. Організаційний внесок
складає 200 грн. (збірник матеріалів доповідей, програма, кофе-брейки, роздавальні
матеріали). Для учасників конференції, які не в змозі оплатити організаційний внесок (про
це слід вказати у заявці на участь у конференції), оргкомітетом буде розглянута
можливість покриття витрат за рахунок спонсорських коштів. Розміщення учасників
конференції – в профілакторії університету за рахунок учасників. Вартість проживання –
180-250 грн. на добу (в залежності від кількості місць у номері). Про бронювання місць в
профілакторії університету необхідно вказати своєчасно у заявці.
Оплату організаційного внеску проводити лише у відділеннях Приватбанку на карту
Приватбанку № 5168 7553 1545 4310 , одержувач Вартанян Ганна Валеріївна.
Призначення платежу: Організаційний внесок за участь в конференції від ______________
(ПІБ учасника)

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Природно-ресурсний потенціал Куяльницького та Хаджибейського лиманів, території
міжлимання: сучасний стан, перспективи розвитку»
18-20 листопада 2015 р.
Прізвище, ім’я, по батькові_____________________________________________________
Місце роботи__________________________________________________________________
Посада________________________________________________________________________
Науковий ступінь_______________________________________________________________
Вчене звання__________________________________________________________________
Адреса, тел. для контактів_______________________________________________________
E-mail ________________________________________________________________________
Необхідність резервування місця у профілакторії: ___так, ____ні
термін проживання________
бажана кількість місць в номері ____1; ____2;____3;_____4
Заповнену заявку надіслати до 30 вересня 2015 р.

