
 
 

Національний авіаційний університет 

запрошує студентів і молодих учених   

вітчизняних ВНЗ, наукових організацій  

та установ взяти участь у роботі  

ХII Всеукраїнської науково-практичної конференції 

молодих учених і студентів 

„ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ”, 

присвяченій пам’яті проф. Мовчана Я.І.,  

що проходитиме 19 квітня 2018 року 

на базі кафедри екології навчально-наукового Інституту 

екологічної безпеки 

Національного авіаційного університету 

 (м. Київ) 

 

Секції конференції: 

Секція 1. Екологічна безпека транспорту та військово-

промислового комплексу. 

Секція 2. Екологічна безпека енергетики та 

промисловості. 

Секція 3. Екологічна безпека сільського господарства, 

територій та акваторій. 

 

У рамках секцій будуть розглядатися питання, пов’язані з 

управлінням, моніторингом, аудитом, експертизою, 

паспортизацією, контролем, стандартизацією, 

нормуванням. 

 

Робочі мови: українська, англійська, російська 

 

 

 

Адреса оргкомітету конференції 

Кафедра екології, Навчально-науковий інститут 

Екологічної безпеки, Національний авіаційний 

університет, корпус 5 кім. 5.610, пр.-т  Космонавта 

Комарова, 1, м. Київ-58, 03058 

Телефони секретаріату:  

+38(044)406-74-52,  

+38(068)120-97-12 – Бовсуновський  

Євген Олексійович (кім.5.607); 

+38(067)498-38-73 –  Радомська  

Маргарита Мирославівна (кім.5.607). 

 

Контрольні дати та події конференції 

До 20.03.2018 – подаються реєстраційна картка та тези. 

До 25.03.2018 – надсилається копія квитанції про сплату 

організаційного внеску. 

19.04.2018 – з 800  – реєстрація, 

1000  – відкриття конференції, пленарне засідання, 

1030 до 1400 – робота в секціях,  

1400 до 1500 – обідня перерва,  

1500 до 1700 – концепт-семінари на тему:  

1. "Екобезпека держави у контексті євроінтеграційних 

процесів: виклики, тренди, загрози" 

2. «Екологічна безпека в авіатранспортних 

процесах: сучасні вимоги стандартів серії  

ISO 14000, ISO 19000» 

 

Розміри оргвнесків становлять: 

150 грн. – публікація доповіді, отримання друкованого 

збірнику тез доповідей та програми конференції, 

доповідь на конференції; 

80 грн. – публікація доповіді обсягом в дві сторінки, 

отримання електронної копії друкованого збірнику тез 

доповідей та програми конференції, доповідь на 

конференції; 

50 грн. – публікація доповіді обсягом в одну сторінку, 

отримання електронної копії друкованого збірнику тез 

доповідей та програми конференції, доповідь на 

конференції. 

 

Банківські реквізити для сплати внесків: 

 

Номер карти Приватбанку: 4149 4391 0725 1278 

Одержувач: Радомська Маргарита Мирославівна 

Призначення платежу: оплата участі у конференції. 
*комісія банку закладена у розмір оргвнеску  

 

Проїзд: 

Від Південного залізничного вокзалу:  

маршрутним таксі № 401 до зупинки  

“Національний авіаційний університет”.  

Від Центрального залізничного вокзалу:  

трамваєм № 1, 3 до зупинки  

“Національний авіаційний університет”. 

Від метро „Політехнічний інститут”:  

маршрутним таксі № 442 до зупинки „Гарматна”. 

Від метро “Шулявська”:  

тролейбусом №27 до зупинки “Вул. Михайла Донця”. 

 

Перелік документів, що надаються для участі у 

конференції та публікації у збірнику тез доповідей 

(всі документи надсилаються електронною поштою) 

1. Реєстраційна картка учасника конференції (формат 

файлу Word).  

2. Тези доповіді (формат файлу Word), з обов’язковим 

зазначенням номеру за УДК. 

3. Квитанція про сплату оргвнеску (у відсканованому 

вигляді). 

Реєстраційні картки та матеріали учасників 

надсилаються електронною поштою на адресу 

оргкомітету конференції ecoconf@nau.edu.ua.  

Оргкомітет залишає за собою право відмовити в 

публікації тез доповіді в разі їх невідповідності тематиці 

конференції або вказаним вимогам оформлення та в разі 

відсутності у роботі наукової та/або практичної цінності. 

Після відправлення тез доповіді слід дочекатися 

електронного листа-підтвердження про їх прийняття і 

потім сплатити оргвнесок. 

 

Кожен учасник може бути співавтором не більше двох 

тез (при цьому першим автором лише в одних тезах). 

Науковий керівник до переліку авторів не включається. 

 

Умови участі у конференції, приклад оформлення тез 

доповідей та новини дивіться на веб-сайті 

http://ecoconf.nau.edu.ua 

  

 

 

 

 

 

mailto:ecoconf@nau.edu.ua
http://ecoconf.nau.edu.ua/


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор, відправляючи в Оргкомітет конференції Реєстраційну 

карту та тези доповіді, надає Оргкомітету на весь термін дії 

виключних прав на тези доповіді такі права: 

 

- Право на відтворення тез доповіді без обмеження тиражу 

примірників (кожен примірник містить ім'я автора тез 

доповіді); 

- Право на розповсюдження тез доповіді будь-яким способом; 

- Право на внесення до складеного твору; 

- Право на доведення до загального відома; 

- Право на використання метаданих (назва, ім'я автора 

(правовласника), бібліографічні матеріали тощо) тез доповіді 

шляхом розповсюдження і доведення до загального відома, 

обробки та систематизації. 
      

 

 

 

Вимоги до оформлення тез доповідей: 
При оформленні тез доповідей рекомендується скористатись 

прикладом оформлення тез доповідей, що розміщений на веб-

сайті http://ecoconf.nau.edu.ua 

 

Формат аркуша: А5 (148×210 мм). Поля: верхнє – 30 мм; праве, 

нижнє – 20мм; ліве – 15мм. Міжрядковий інтервал – одинарний. 

Текстова частина: Times New Roman, 9 кегль; відступ першого 

рядка абзацу 0,55 см; вирівнювання по ширині, без переносу 

слів. Рисунки (подаються у ч/б зображенні): товщина  ліній 

рисунків і схем – не менше, ніж 0,5 пт і не більше, ніж 1 пт.; 

написи на рисунку і підпис під рисунком – 8 кегль. Таблиці: 

Таблиця 1 – 9 кегль курсив, з правого боку; назва таблиці – 9 

кегль напівжирний прямий; текст таблиці – 9 кегль; відступ від 

назви вверх і вниз – 4 пт. Формули: латинські літери – курсив, 

грецькі, українські, російські – прямі; звичайний символ – 9 пт, 

великий індекс – 6 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 9 

пт, малий символ – 6 пт.  

Увага! При форматуванні тексту забороняється ущільнювати 

шрифт, з метою зменшення його об’єму, та робити відступи за 

допомогою пробілів.  

Задля уникнення орфографічних помилок слід перевірити текст 

тез за допомогою функції «Правопис».  

Наявність списку використаної літератури не є обов’язковим. 

Список використаної літератури оформлюється відповідно до 

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, 

бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. 

Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання".  

Об’єм тексту: 1-2 (обов’язково повні) сторінки (включаючи 

рисунки і таблиці). 

Між ініціалами авторів та наукового керівника ставиться 

пробіл. За наявності у авторів та наукового керівника наукового 

ступеню та вченого звання, їх вказують скорочено (наприклад, 

професор – проф., доцент – доц., доктор технічних наук – д.т.н., 

кандидат біологічних наук – к.б.н.). У разі відсутності 

наукового ступеню вказується статус – аспірант, молодий 

учений, студент. 

Зразок оформлення тез доповідей 
УДК 634.37(043.2) 

Р. О. Дубов, к.т.н., 

Д. С.  Равілов, студент 

Національний авіаційний університет, Київ 

… пустий рядок… 

МОДЕЛІ МОНІТОРИНГУ ТОЧКОВИХ ДЖЕРЕЛ  

    … пустий рядок… 

Безпека та ефективність польотів у цивільній авіації багато в чому … 

[текстова частина] 

… відходів органічних та неорганічних речовин. 

    …пустий рядок… 

Список використаної літератури 

1. Кураев А. Мощные приборы СВЧ. Методы анализа и оптимизации 

параметров / А. Кураев. — М. : Радио и связь, 1986. — 208 с. 

… пустий рядок… 

Науковий керівник – Д. С. Зубицький, д.т.н., проф.  

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

Навчально-науковий інститут екологічної безпеки 

Кафедра екології 
 

 
 

ХIІ ВСЕУКРАЇНСЬКА  

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ 
 

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
ДЕРЖАВИ 

Присвячена пам’яті проф. Мовчана Я.І. 
 
 

З А П Р О Ш Е Н Н Я 
 

 
 

 

м. Київ, 19 квітня 2018 

Прізвище  

Ім’я   

По батькові  

Статус Студент, аспірант, молодий учений 

Назва установи/ 

навчального 

закладу 
 

 

Посада  

(для студентів - 

курс) 

 

Контактні телефони 

E-mail 

 

Адреса установи 

 
 

 

Науковий керівник ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене 

звання 

Контактні телефони 
E-mail 

 

Співавтори  ПІБ, посада,  

наук. ступінь, 

вчене звання 

Назва уста-

нови/навчаль-

ного закладу 

Назва доповіді   

Секція конференції  

Мета участі у 

конференції: 

(необхідне 
підкреслити) 

→ представлення доповіді з 

публікацією у збірнику конференції;  

→ тільки публікація у збірнику 
конференції. 

Чи потрібне 

офіційне 
запрошення? 

Так (посада та ПІБ 

особи, яку слід 
запросити офіційним 

листом)  

Ні 

http://ecoconf.nau.edu.ua/

	Проїзд:

