
Вимоги до оформлення тез: 

 
1. Обсяг від 1 до 5 сторінок формату А4 з 

полями: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 2 см, праве – 

1,5 см. Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт. 

Міжрядковий інтервал – 1,5. 

2. Напівжирним курсивом вирівнюється за 

правим краєм: 

– Прізвище, ім’я та по батькові учасника/-ів, 

науковий ступінь, вчене звання/посада. 

– Назва ВНЗ/організації (повністю!) 

3. НИЖЧЕ – ЗАГОЛОВОК ТЕЗ 

(НАПІВЖИРНИЙ, УСІ ЛІТЕРИ ВЕЛИКІ), 

ВИРІВНЮВАННЯ ПОСЕРЕДИНІ.  

4. З наступного рядка розміщується основний 

текст тез. 

5. Перелік посилань відповідно до вимог ВАК. 

 

Приклад оформлення тез: 
 

Іванов Іван Іванович,  
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Науковий керівник: Авраменко Н.Л.,  

к .т. н., доцент, зав. кафедри товарознавства та 

техногенно-екологічної безпеки 

Університет  

державної фіскальної служби України 

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ФОРМУВАННІ 

ЕКОЛОГІЧНОГО СВІТОГЛЯДУ 

ВИПУСКНИКІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ 

 

Відомо, що одним із шляхів вирішення 

екологічних проблем є культурно-освітній [1].  

 

Список використаної літератури: 
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Зразок оформлення посилання на Інтенет-ресурс 
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http://ebooks.znu.edu.ua/files/Fakhovivydannya/vznu/juri

dichni/VestUr2015v3/5.pdf. (дата звернення: 

15.11.2017). 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у регіональній конференції 
«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОСТІ» 
(20 жовтня 2022 р.) 

Зразок заявки на участь у конференції для 

СТУДЕНТІВ 
1.  Прізвище  

2.  Ім’я  

3.  По батькові учасника  

4.  Місце навчання (повністю)  

5.  Факультет  

6.  Група  

7.  Тема доповіді  

8.  Прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене 

звання та посада наукового 

керівника 

 

9.  Адреса ВНЗ  

10.  Телефон (моб.)  

11.  Е-mail:  

12.  Дата заповнення  
 

Зразок заявки на участь у конференції для 

аспірантів, наукових та науково-

педагогічних працівників 
1.  Прізвище  

2.  Ім’я  

3.  По батькові учасника  

4.  Науковий ступінь, вчене 

звання та / або посада 

 

5.  Місце роботи та / або 

навчання (повністю) 

 

6.  Тема доповіді  

7.  Прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене 

звання та посада наукового 

керівника 

 

8.  Адреса ВНЗ  

9.  Телефон (моб.)  

10.  Е-mail:  

11.  Дата заповнення  
 

Заявка заповнюється повністю на 

кожного учасника конференції! 
Заявку та тези необхідно надіслати  

до 17 жовтня 2022 р. 

 

 

 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

Державний вищій навчальний заклад 

«Донецький національний технічний 

університет» 
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СУЧАСНОСТІ» 
 

20 жовтня 2022 р. 
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Шановні викладачі, аспіранти, студенти! 

 

Кафедра «Природоохоронна діяльність» 

ДВНЗ «Донецький національний 

технічний університет» 

 

запрошують Вас взяти участь у VIII 

Регіональній науково-практичній 

конференції  

 «ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ 

СУЧАСНОСТІ», 

 

яка відбудеться 20 жовтня 2022 р. 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 

Мерзлікін Артем Володимирович – к.т.н., 

доцент, доцент кафедри розробки родовищ 

корисних копалин, декан гірничого факультету 

 

Костенко Віктор Климентович – д.т.н., 

професор, завідуючий кафедри 

«Природоохоронна діяльність» 

 

Кутняшенко Олексій Ігорович – к.т.н., доцент, 

доцент кафедри «Природоохоронна діяльність», 

заступник декана гірничого факультету 

 

Богомаз Ольга Петрівна – доктор філософії, 

доцент кафедри «Природоохоронна діяльність» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

 Техногенна безпека як невід’ємна 
частина сталого розвитку регіонів 
України. 
 

 Екологічні аспекти промислових 
технологій в галузях економіки. 

 

 Напрям ресурсозбереження. 
 

 Науково-практична діяльність в галузі 
охорони НПС. 

 

 Використання альтернативних джерел 
енергії. 

 

Робочі мови конференції:  

українська, англійська 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Термін подання заявок  та тез –  

до 17 жовтня 2022 р. 
 

Для включення тез до збірника 

необхідно надіслати на електронну 

пошту оргкомітету: 

 pd@donntu.edu.ua 
− заявку на участь у роботі конференції; 

− файл з текстом тез; 

 

Електронний лист повинен мати тему  

«Конференція».  

 
 

 

 

 

 

За результатами регіональної конференції 

планується видання електронного збірника в 

форматі PDF. 
 

Авторам здійснюватиметься розсилка 

електронною поштою 
 

 

 

 

 

 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

БЕЗКОШТОВНА 

 

 

 

 
Адреса оргкомітету:  

43024, Україна, Волинська область, м. Луцьк, 

вул. Софії Ковалевської, 29, 

Кафедра «Природоохоронна діяльність» 

 

Електронна пошта:  

pd@donntu.edu.ua 
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