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Інформаційний лист 
  

Запрошуємо здобувачів освіти, аспірантів, викладачів та всіх зацікавлених осіб взяти участь у 

роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Збалансоване 

природокористування та енергоефективність: екологічні, економічні та технічні аспекти», яка 

відбудеться 30 березня 2021 року. 

 

На конференції буде розглянуто широке коло наукових проблем за такими орієнтовними 

напрямками:  

Секція 1. Екологічні аспекти енергозбереження.  

Секція 2. Раціональне використання природних ресурсів.  

Секція 3. Екологія та її значення в системі природокористування.  

Секція 4. Економічна та екологічна стабільність території.  

Секція 5. Сучасний стан інженерно-технологічного забезпечення аграрного сектору України.  

Секція 6. Фізико-математичні дисципліни.  

Секція 7. Сучасні інформаційні технології.  

Секція 8. Логістика, транспорт і транспортні технології.  

Секція 9. Фізичні аспекти здоров’я людини.  

Секція 10. Філологія і суспільні науки. 

 
Контрольні дати конференції: 

Останній термін подання матеріалів 29 березня 2021 року (включно) 

Термін виходу електронної версії збірника 20 квітня 2021 року 
 

Форма участі в конференції - дистанційна. 

Участь у конференції - БЕЗКОШТОВНА.  

Матеріали приймаються написані українською, російською, польською та англійською мовами.  

За результатами конференції буде сформований електронний збірник матеріалів конференції, який 

можна буде скачати в PDF-форматі на сторінці конференції за адресою: 

https://akrbati.wixsite.com/konf-batk  

Конференція онлайн о 12:00 год. 30.03.2021 р. (посилання на відео з'язок буде надіслано на 

електронну адресу). 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

1. Заповнити відомості про автора за посиланням https://forms.gle/Gy9XxvXDCBJzQVRKA 

2. До 29 березня 2021 року надіслати на електронну пошту bfk.osvita.km@gmail.com тези, оформлені 

згідно вимог (до 3 сторінок). 

3. Файли повинні мати назви: «Іванов_тези_01», «Іванов_відомості_01», де 01 – номер секції. 

4. Бажаючі виступити на конференції в онлайн режимі повинні надіслати презентації доповідей на 

електронну скриньку до 29 березня 2021 року. Файл повинен мати назву: «Іванов_презентація_01», 

де 01 – номер секції. Виступ до 5 хв.  

 

https://akrbati.wixsite.com/konf-batk
https://forms.gle/Gy9XxvXDCBJzQVRKA
mailto:bfk.osvita.km@gmail.com


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ: 

1. Обсяг матеріалів - до 3-ох сторінок, які не нумеруються.  

2. Формат тексту - А4, Microsoft Word (*.doc, *.docx).  

3. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см.  

4. Розмітка сторінки: всі поля - 2см, орієнтація - книжкова.  

5. Сторінки не нумеруються, переноси слів не допускаються. 

6. Оригінальність тексту: не менше 60%. 

 

Структура тез має відповідати таким вимогам: 

1. У верхньому лівому куті зазначається назва секції (шрифт - жирний). 

2. У верхньому правому куті - прізвище та ім’я здобувача освіти (шрифт - жирний курсив). 

3. Нижче  у верхньому правому куті - прізвище та ім’я наукового керівника (шрифт - жирний 

курсив),  науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи.  

4. Нижче - через один рядок - назва тез наукової доповіді (великими жирними літерами по центру).  

5. Нижче - через один рядок - текст тез (кегель - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1,25 см, 

вирівнювання по ширині). Посилання на літературу подавати безпосередньо в тексті у квадратних 

дужках, зазначаючи порядковий номер джерела, під яким воно внесено до списку літератури, та 

через кому конкретну сторінку. До тез можна додавати графічні матеріали.  

6. В кінці тексту - через один рядок - наводиться список використаних джерел (жирним і по центру), 

оформлений відповідно до стандартів  ДСТУ 8302:2015. 

 

Роботу потрібно оформити наступним чином: 

СЕКЦІЯ 01                                                                                           

ПРІЗВИЩЕ та Ім’я здобувача освіти 

Науковий керівник: 

ПРІЗВИЩЕ та Ім’я наукового керівника 

науковий ступінь, вчене звання, посада,  

місце роботи  

 

НАЗВА ДОПОВІДІ 

 

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді. 

Текст доповіді. Текст доповіді. Текст доповіді[1]. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Андріяш В. Державна етнополітика України в умовах глобалізації. Миколаїв : Вид-во ЧДУ 

ім. Петра Могили, 2013. 328 c. 

 

Зверніть увагу !!! 

• Матеріали, що не відповідають пред’явленим вимогам, оргкомітетом до розгляду не приймаються. 

• Автори несуть відповідальність за зміст, наявність плагіату  та оформлення тез. 

• Рукопис має бути ретельно підготовлений.  
 

Контактна інформація: 

Контактна особа: Катериняк Мар’яна Петрівна 

Поштова адреса вул. Садова, 4А  

м. Бережани  

Тернопільська обл., 47501 

Телефон: 

-мобільний 098-603-46-63 

e-mail bfk.osvita.km@gmail.com 

 

http://library2.stu.cn.ua/Files/downloadcenter/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8C%20%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3%2083022015-ilovepdf-compressed.pdf
mailto:bfk.osvita.km@gmail.com

