
 

 
 

 

 

Національний університет  
Києво-Могилянська Академія 

 
Факультет природничих наук 

Кафедра екології  
 

 

 

 

Молодіжна 

наукова конференція  

СУСПІЛЬСТВО, 

ДОВКІЛЛЯ І ЗМІНА 

КЛІМАТУ 
 

 
3-4 квітня 2020 р. 

м. Київ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Шановні студенти, аспіранти, 

науковці, дорогі колеги! 

 
Запрошуємо взяти участь у 

      

4-й молодіжній науковій конференції 
«СУСПІЛЬСТВО, ДОВКІЛЛЯ І ЗМІНА 

КЛІМАТУ» 
 
яка відбудеться 3-4 квітня  2020 р.  в 

Національному університеті Києво-Могилянська 
Академія 

 
 

Організатори конференції:  

Кафедра екології Факультету природничих 

наук  

Студентська організація Екоклуб «Зелена 

хвиля» 

Рада молодих вчених НаУКМА 
 
Цілі Конференції – презентація та 

обговорення результатів наукових досліджень 
екосистем в умовах антропогенного 
навантаження та зміни клімату; обмін досвідом 
у сфері екологічного управління та бізнесу, 
екологічної політики та освіти; розвиток 
партнерства і співробітництва. 

 
 
Програма Конференції включатиме 

пленарне та секційні засідання, екологічні ігри, 
екологічні Workshops, Open Space заходи та 
творчий вечір. 

 

 

Робочі мови Конференції  
українська, англійська 
  

 
 

Тематичні напрями роботи секцій: 
 

 Еволюція екосистем в умовах антропогенного 
навантаження та зміни клімату 

 Збереження біорізноманіття та екосистем 

 Екологічні інновації для сталого розвитку (з 
фокусом на зелений бізнес, поводження з 
відходами, екологічні продукти, екологію 
поселень) 

 Екологічне управління та формування 
екологічної культури населення 

 

Тематичні напрями роботи Open Space 

зони 

будуть визначені відповідно до вказаних 

інтересів у поданих заявках, але з фокусом на 

екологічні інновації 

 

Заявки на участь у Конференції (формат 

заявки за посиланням на гуглформу), тези доповіді та 

розширені варіанти доповідей у вигляді статей в 

електронній формі просимо надсилати на адресу 

Оргкомітету до 15 березня 2020 року 

(NaUKMA.Ecology@gmail.com). 

Увага!!! Для подачі заявки на участь у 

конференції просимо Вас до 5 березня 2020 р. 

заповнити та надіслати електронну форму за 

посиланням:  

https://forms.gle/YB8p6msxFrhyR7yj6  

 

Реєстраційний внесок учасників конференції – 

150 грн. (сплачується після затвердження тез 

Науковим комітетом та включення в програму). 

Додаткова інформація та програма конференції буде 

надіслана у другому циркулярі.  

 

Оргкомітет планує публікацію тез доповідей в 

окремому електронному виданні до початку 

Конференції та розглядає питання публікації тез і 

статей в окремому збірнику наукових праць 

 

 

https://forms.gle/YB8p6msxFrhyR7yj6


Прохання при підготовці тез доповідей 

дотримуватися наступних вимог: 

Тези доповіді мають бути набрані 

шрифтом Times New Roman № 12 

(міжрядковий інтервал – 1; поля: зліва – 2,5, 

справа – 2,0, зверху – 2,0, знизу – 2,0) та 

представлені в електронному форматі.  

Тези включають назву (великими 

літерами по центру сторінки), ініціали та 

прізвище автора, навчальний заклад (під 

назвою), текст доповіді (українською або 

англійською мовою обсягом до 4 ст.). 

 
Оргкомітет Конференції не має змоги 

відшкодувати іногороднім учасникам 
витрати на дорогу та проживання в м. Києві, 
але допоможе забронювати місця в готелях 
та хостелах 

 

Попередній регламент проведення 
конференції 

3 квітня 2020 р. 

09-00 – 09-30 -  Реєстрація учасників 

09-30 – 11-00 -  
Відкриття конференції, пленарна 

сесія 

11-00 – 11-30 - Перерва на каву 

11-30 – 13-00 - Робота секцій 

  13-00 – 14-00 -  Перерва на обід 

14-00 – 16-00 - 

16-00 – 17:30 -         

Робота секцій 

Open space заходи  

 

4 квітня 2020 р. 

09-30 – 11-00 -  Робота секцій 

11-00 – 11-30 - Перерва на каву 

11-30 – 13-00 - Робота секцій 

  13-00 – 14-00 -  Перерва на обід 

14-00 – 16-00 - Робота секцій / Open space 

16-00 – 17-00 - 
Підведення   підсумків та закриття 

конференції 

 

Оргкомітет Конференції: 
 

Голова Оргкомітету 

КАПІТАНЮК К.С., М-1 

 

Члени Оргкомітету: 

САМОНІНА О.К., М-1, координаторка та 

модераторка наукових сесій 

КОРЯГІНА А.О., Б-4,  координаторка конференції 

КРАМАРЕНКО А.О., Б-2, координатор 

комунікацій та логістики 

БІЛЕЦЬКА М.О., Б-1, відповідальна за PR 
 

 

Науковий Комітет Конференції 

КАРАМУШКА В.І., кандидат біологічних наук, 

доцент, зав. кафедри екології, голова Комітету  

БОЙЧЕНКО С. Г., доктор географічних наук, 

доцент кафедри екології 

ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ Б. М., старший викладач 

ВИШЕНСЬКА І.Г., кандидат біологічних наук, 

доцент кафедри екології 

ДЕРЕВСЬКА К. І., доктор геологічних наук, 

професор кафедри екології 

ДУПЛЕНКО Ю.К., доктор медичних наук, 

професор кафедри екології 

ІСАЄВ С.Д., доктор хімічних наук, професор 

ХЛОБИСТОВ Є.В., доктор економічних наук, 

професор кафедри екології 

ШЕВЦОВА Л.В., доктор біологічних наук, 

професор кафедри екології 

  

Адреса оргкомітету: 
04655, м. Київ, вулиця  Сковороди, 2  

Національний університет Києво-Могилянська Академія 

Корпус 3, офіс 213 

 

Телефон для реєстрації та довідок: 

050-10-63-688 Корягіна Анна   

Електронна пошта: 

NaUKMA.Ecology@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

QR-коди: 
 

Заявка на участь у конференції: 

 

 

 

Посилання на кафедру екології НаУКМА: 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:NaUKMA.Ecology@gmail.com

