Міністерство освіти і науки України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Інститут модернізації змісту освіти МОН України
Рівненський державний гуманітарний університет
Рівненська обласна державна адміністрація
Рівненська обласна рада
Рівненська міська рада
Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації
Товариство радіобіологів та радіоекологів України
Міжнародна академія наук екології та безпеки життєдіяльності
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Національний університет водного господарства та природокористування
Одеський державний екологічний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Брестський державний університет імені О.С. Пушкіна (Білорусь)
Державна вища школа ім. Папи Римського Іоанна Павла II в м. Бяла Подляска (Польща)
Дослідницький центр з комплексного аналізу і територіального управління (Румунія)
Інститут геології та географії Центру досліджень природи (Литва)
Поморська академія в Слупську
Рівненська філія державної установи «Інститут охорони ґрунтів України»
Рівненський відділ Українського географічного товариства
Рівненський природний заповідник
Національний природний парк «Дермансько-Острозький»
Громадська організація «Всеукраїнська екологічна ліга»
Громадська організація «Регіональний центр екологічної освіти та інформації»

оголошують про проведення
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Третьої міжнародної науково-практичної конференції

«РЕГІОНАЛЬНІ ГЕОЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
В УМОВАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»
Цілі конференції
1. Дати комплексний аналіз сучасного стану довкілля регіонів України та спрогнозувати тенденції
розвитку з метою розробки перспективних напрямів забезпечення екологічної безпеки й досягнення
збалансованого природокористування.
2. Здійснити обмін досвідом щодо використання нових методів та технологій у дослідженні
компонентів геосистем та напрацювати пропозиції щодо вирішення актуальних геоекологічних
проблем.
3. Налагодити творчі зв’язки між учасниками конференції з метою подальшого розвитку
взаємовигідної співпраці щодо питань, які входять у коло наукових інтересів конференції.
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Наукові напрями роботи конференції
Теоретико-методологічні проблеми геоекологічних досліджень.
Проблеми та перспективи транскордонної співпраці у вирішенні геоекологічних проблем.
Ландшафтознавчі (еколого-ландшафтознавчі) підходи у регіональних геоекологічних
дослідженнях.
Природні та антропогенні зміни компонентів геосистем: надр, ґрунтового покриву,
поверхневих та підземних вод, атмосферного повітря, біоти.
Геоекологічний стан, моделювання, прогнозування та раціональне використання природноресурсного потенціалу.
Регіональні геоекологічні проблеми річкових та озерних басейнових систем.
Екологічний моніторинг та аудит. Інформаційні системи і технології в екології.
Розробка сучасних екологічних технологій та інженерних засобів захисту довкілля.
Проблеми поводження з відходами, утилізація та переробка.
Органічне землеробство та екологічно чисті продукти.
Геоекологія міського середовища.
Екологічна мережа і заповідна справа як складові регіональної стратегії збереження та
відтворення біорізноманіття та ландшафтного різноманіття.
Екологічна безпека при надзвичайних ситуаціях природного, техногенного, соціальнополітичного та військового характеру.
Глобальні зміни клімату: негативні екологічні наслідки та перспективи їхнього подолання на
регіональному рівні.
Регіональна екологічна політика і менеджмент для сталого розвитку.
Соціально-екологічні, еколого-етичні та педагогічні проблеми в екологічній освіті, культурі та
вихованні.
Партнерство освіти, науки, бізнесу, громадських організацій та державних інституцій у
вирішенні регіональних екологічних проблем.
Умови участі в конференції та публікації матеріалів
Форма участі в конференції: очна/заочна.
Заявки на участь у конференції просимо надсилати до 30.06.2018 р. на електронну адресу:
conf.geoecology2018@gmail.com
Матеріали доповіді, сканована копія квитанції про сплату оргвнеску та заявка надсилаються в
електронному
вигляді
не
пізніше
31.08.2018
р.
на
електронну
адресу:
conf.geoecology2018@gmail.com
Робочі мови конференції – українська, англійська, польська, російська.

Реквізити для сплати оргвнеску
Вартість очної участі у конференції становить 250 грн. для учасників з України та 10 $ для
закордонних учасників. Вартість заочної участі у конференції – 150 грн. для учасників з України та
6 $ для закордонних учасників.
Закордонні учасники конференції матимуть змогу сплатити оргвнесок за участь у конференції
безпосередньо під час реєстрації.
Кошти можна переказати на картковий рахунок у ПриватБанку 4149 4978 3225 0023
(одержувач: Мартинюк Віталій Олексійович) Призначення платежу: оргвнесок конференції від
Прізвище та ім’я.
Учасники конференції, які особисто братимуть участь у роботі конференції 18-20.10.2018 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 World (версія 2003/2007/2010).
Обсяг матеріалів – 3–5 повних сторінок 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, співставлення отриманих результатів з результатами
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 Третій 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
 очна
 заочна
Надіслані матеріали вважаються прийнятими при умові отримання листа-підтвердження на
Вашу електронну пошту від оргкомітету.

Участь у конференції

Контрольні дати конференції
Останній термін подання матеріалів та сплати організаційного внеску – 31 серпня 2018 року
Контактні особи
Лико Дарія Василівна, д. с.-г. н., професор, завідувач кафедри екології, географії та туризму
Рівненського державного гуманітарного університету
+38 (068) 007-17-59
Кафедра екології, географії та туризму: (0362) 26-19-85
Мартинюк Віталій Олексійович, к. геогр. н.,
доцент кафедри екології, географії та туризму
Рівненського державного гуманітарного університету
+38 (098) 060–47–97

E-mail: conf.geoecology2018@gmail.com

