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Шановні колеги! 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у I Міжнародній науково-практичній 

конференції «Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти створення й 

ефективного функціонування екологічно стабільних територій», яка буде 

організована 26 лютого 2016 р. Полтавською державною аграрною академією 

(за адресою: Україна, м. Полтава, вул. Сковороди, 1/3). Робочі мови – 

українська, російська та англійська. 

 

Для участі в конференції запрошуються доктори і кандидати наук, 

докторанти, аспіранти, магістри, керівники та фахівці комерційних організацій 

й органів державного та муніципального управління, всі зацікавлені особи, 

незалежно від місця навчання, роботи та проживання.  

 

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Агроекологічні, соціальні та економічні передумови трансформації 

сільськогосподарських угідь в екологічно стабільні. 

2. Агроекологічні основи раціонального використання земель для 

створення екологічно стабільних територій. 

3. Агроекологічні, соціальні та економічні аспекти 

сільськогосподарського природокористування територій. 

4. Методика та методологія оцінки стану довкілля, ефективності 

управлінських дій зі створення і функціонування екологічно стабільних 

територій. 

5. Оцінка та аналіз еко-соціальної і економічної стабільності територій. 

6. Підвищення ефективності використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів на екологічно стабільних територіях. 

7. Агроекологічні, соціальні та економічні складові ефективного 

функціонування екологічно стабільних територій. 

 

 

 

 

 



УМОВИ УЧАСТІ 

 

Для участі у роботі конференції необхідно до 20 лютого 2016 р. подати до 

оргкомітету заповнену за формою, що додається, заявку, квитанцію про оплату і 

відредагований текст тез в електронному форматі на е-mail: 

PDAA_Conference@mail.ru. Участь у конференції дистанційна. 

За підсумками роботи конференції буде підготовлений електронний збірник 

тез з присвоєнням УДК, ББК.   
 

РЕЄСТРАЦІЙНА АНКЕТА 
Прізвище_______________________________________________________________ 

Ім’я____________________________________________________________________ 

По батькові______________________________________________________________ 

Вчений ступінь, звання ___________________________________________________ 

Посада__________________________________________________________________ 

Організація______________________________________________________________ 

Телефон:________________________________________________________________ 

E-mail:__________________________________________________________________ 

Секція конференції_______________________________________________________ 

Назва тез, прізвища авторів:________________________________________________ 

Матеріал вичитаний і відкоригований (ДА / НЕТ) _____________________________ 
 

Анкета заповнюється для кожного учасника конференції. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕКСТУ ТЕЗ 
Формат листа А 4 

Поля 2 см з усіх сторін 

Основний шрифт Times  New Roman 

Розмір шрифту основного тексту 14 пунктів 

Міжрядковий інтервал 1,5 

Вирівнювання тексту По ширині 

Абзацний відступ  1,25 

Формат сторінок книжковий 

Рисунки впроваджені в текст, чорно-білі 

Посилання на літературу В квадратних дужках [1, с.2] 

Список літератури у кінці, не менше трьох  джерел, 12 шрифт 

Обсяг тез до 5 сторінок 

Офіційна мова конференції українська, російська, англійська 

 

Текст повинен бути побудований в логічній послідовності, без повторень, 

з чіткими формулюваннями та відповідно до вимог стилістики наукового 

тексту, без граматичних і стилістичних помилок. Матеріал повинен бути 

вичитаний і відкоригований. 

 

УВАГА! 

Вартість публікації тез 80 грн за текст до 5 сторінок. Реквізити для 

оплати публікації будуть відправлені після прийняття рішення оргкомітетом 

про включення матеріалів. Оплату слід провести протягом трьох робочих днів 

після рішення про прийняття матеріалів та отримання реквізитів для оплати. 



Оргкомітет конференції залишає за собою право відхилити тези низької 

якості та поганої редакції від включення їх збірник матеріалів конференції. 

Прийняті матеріали не повертаються. Кількість співавторів не повинно 

перевищувати трьох осіб. Кількість публікацій від однієї особи не більше трьох. 

На конференцію приймаються результати оригінальних досліджень, які раніше 

не публікувалися. Електронні збірники статей будуть розіслані авторам 

протягом двох місяців після проведення конференції. 

 
 

 

Приклад оформлення тез  

Петров Іван Іванович 

канд. екон. наук, доцент 

Інститут економіки, технологій і підприємництва 

м. Тернопіль, Україна 

 

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ 

 

Інноваційний розвиток економіки та її окремих галузей держави залежить 

від багатьох факторів, які вимагають ... 
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В електронному варіанті кожна стаття повинна бути в окремому файлі, а 

в імені файлу вказується прізвище першого автора. 

Відповідальність за зміст публікації несуть автори!!! 

 

Контактні телефони відповідальних виконавців: 

ПДАА +380679610082, +380669392119 Чайка Тетяна Олександрівна 

             +380975321063, +380992814872 Ласло Оксана Олександрівна 

 

ЗАЗДАЛЕГІДЬ ДЯКУЄМО ВАМ ЗА СПІВПРАЦЮ! 

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

 

 


