МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Шановні колеги!
Одеський
державний
екологічний
університет 29-30 червня 2017р. проводить
Міжнародну наукову конференцію молодих
вчених «Економіко-екологічні проблеми
сучасності
у
дослідженнях
молодих
науковців»
Метою
конференції
є
обговорення
результатів
досліджень
економікоекологічних проблем регіонального розвитку,
науково-методичних і прикладних аспектів їх
вирішення.
До участі у конференції запрошуються:
студенти, науковці, докторанти, аспіранти та
здобувачі, викладачі ВНЗ, фахівці з
економіки природокористування та охорони
навколишнього середовища, представники
органів
державної
влади,
місцевого
самоврядування, комерційних структур, чия
діяльність має відношення до тематики
конференції
Тематичні напрями конференції:

МІЖНАРОДНА НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

 Економіко-екологічні


«ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
СУЧАСНОСТІ У ДОСЛІДЖЕННЯХ
МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ»



29-30 червня 2017 року




Україна, м. Одеса



чинники
регіонального розвитку.
Управління
природоохоронним
потенціалом регіонів України та Східної
Європи.
Регіональні
аспекти
економіки
природокористування.
Механізми
екологізації
регіонального
розвитку (українські та європейські реалії).
Еколого-економічні
аспекти
розвитку
туристичної сфери.
Екологічні інновації в контексті розвитку
економіки замкнених циклів.

Докладніша інформація на офіційному
сайті
ОДЕКУ
за
адресою:
https://goo.gl/zdVmOj
Робочі мови конференції: українська,
російська, англійська.
Для участі у конференції необхідно
надіслати до 1 червня 2017 року (включно):
 Заявку
учасника
(заповнити
форму
https://goo.gl/MmxPJY або файлом)
 Тези доповіді на електронну адресу
Оргкомітету odeku.conf2017@gmail.com:
За участь у конференції, отримання
сертифікату, макетування збірника тез та його
поштову пересилку сплачується внесок у
розмірі 150 гривень (для учасників з України)
та 10 доларів США (для учасників з інших
країн). Реквізити для оплати будуть
відправлені учаснику конференції одночасно
з інформацією щодо прийняття наданих
матеріалів.
Тези, які не відповідають вимогам або
надані з запізненням, не будуть опубліковані.
Оргкомітет залишає за собою право
відбору
рукописів
наукових
праць.
Матеріали,
надіслані
до
оргкомітету
конференції, не повертаються.
Усі учасники конференції забезпечуються
збірниками тез та сертифікатами учасника,
які будуть особисто одержані доповідачем
або направлені протягом 15 днів після
проведення конференції на поштову адресу,
вказану у заявці.
Всі витрати по відрядженню здійснюються
учасником конференції за власний рахунок,
або за рахунок сторони, що його відряджала.

Вимоги до оформлення тез доповіді:
 Обсяг тез – дві, обов’язково повні, сторінки
формату A4 (297х210 мм), орієнтація –
книжкова.
 Поданий текст має бути набраний у редакторі
Microsoft Word 6.0, 97, 2000, XP, 2003.
 Малюнки повинні бути розташовані окремо (не
включені до документу). Формати малюнків:
*.jpg, *.gif, *.tif, *.bmp.
 Береги: верхній, нижній, лівий, правий – 25 мм.
 Шрифт - Times New Roman, кегль 14.
 Міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ –
1 см, вирівнювання по ширині.
 УДК (лівий куток сторінки).
 Назва доповіді (жирними великими літерами, по
центру сторінки).
 Прізвище, ініціали автора (жирним шрифтом,
по центру сторінки), статус автора (курсив).
 Назва організації та країна (курсив, по центру
сторінки).
 Список використаної літератури – не більше 5
джерел (курсив, Times New Roman, кегль 12)
розміщується після тексту (бібліографічний
опис літературних джерел оформлюється
згідно ДСТУ 8302:2015); посилання на
літературу наводиться в квадратних дужках.
Гіперпосилання не використовувати.
 Сторінки не нумеруються.
 Тези не підлягають додатковому редагуванню,
тому вони мають бути ретельно перевірені.
Відповідальність за зміст тез несуть автори
доповідей.
Назви файлів, що надсилаються до
Оргкомітету, мають бути підписані відповідно до
прізвища та ініціалів учасника конференції.
Наприклад:

Іваненко О.П._Заявка учасника
Іваненко О.П._Тези

Зразок оформлення тез доповіді:

УДК
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ
ЕКОМОДЕРНІЗАЦІЇ
Іваненко О.П., магістр
Петров І.Д., к.е.н., доц.
Одеський державний екологічний
університет, Україна
Текст, текст, текст…[1] .
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Реєстрація
учасників
конференції
29 червня 2017 р. з 9.00 у навчальному
корпусі
№1
Одеського
державного
екологічного університету за адресою:
м. Одеса, вул. Львівська, 15.
Проїзд:
від
залізничного
вокзалу
трамваями № 3, № 26, № 31 або автобусами
№ 124, №127, № 150, № 221 до зупинки “7
станція
Люстдорфської
дороги”;
від
автовокзалу “Привоз” до зупинки “Гідромет“
на автобусі № 215.

ЗАЯВКА УЧАСНИКА
Прізвище, ім'я, по-батькові
Повна назва організації (установи, ВНЗ)
Місце, країна
Статус (студент, аспірант, викладач,
науковець тощо)
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Назва доповіді
Адреса для листування
№ відділення Нової пошти
E-mail
Контактний телефон
Форма участі (очна, дистанційна)
Потреба у проживанні: Так (кількість
місць, дата поселення, кількість діб) / Ні

Контакти:
Кафедра економіки природокористування
Кафедра менеджменту природоохоронної
діяльності
Одеського державного екологічного університету
65016, м. Одеса
вул. Львівська, 15
(067) 3185395 Губанова Олена Ростиславівна
(голова оргкомітету),
(067) 7529819 Павленко Олена Пантеліївна
(заст. голови оргкомітету),
(097) 1454572 Дем’яненко Світлана Георгіївна
(секретар оргкомітету конференції)

Проректор ОДЕКУ з наукової роботи
Ю.С. Тучковенко

