
Вимоги до оформлення тез: 

 
1. Обсяг від 2 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 та ініціали учасника/-ів, науковий 

ступінь, вчене звання/посада. 
– Назва ВНЗ/організації (повністю!) 

– НИЖЧЕ – ЗАГОЛОВОК ТЕЗ 

(НАПІВЖИРНИЙ, УСІ ЛІТЕРИ ВЕЛИКІ), 

ВИРІВНЮВАННЯ ПОСЕРЕДИНІ 
– З наступного рядка розміщується основний текст 

тез. 

3. Перелік посилань відповідно до вимог ВАК. 
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Відомо, що одним із шляхів вирішення 

екологічних проблем є культурно-освітній [1].  
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ЗАЯВКА 

на участь у Інтернет-конференції 
«Техногенно-екологічна безпека України: 
стан та перспективи розвитку/ТЕБ-2020» 

(20-29 жовтня 2020 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.  Секція (напрям роботи)  

8.  Тема доповіді  

9.  Прізвище, ім’я, по батькові, 

науковий ступінь, вчене 

звання та посада наукового 

керівника 

 

10.  Адреса ВНЗ  

11.  Телефон (моб.)  

12.  Е-mail:  

13.  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.  Секція (напрям роботи)  

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  
 

Заявка заповнюється повністю на 

кожного учасника конференції! 
Заявку та тези необхідно надіслати  

до 29 жовтня 2020 р. 
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Шановні викладачі, аспіранти, студенти! 
запрошуємо Вас взяти участь у Х Всеукраїнській  

науково-практичній Інтернет-конференції  

 «Техногенно-екологічна безпека України:  

стан та перспективи розвитку / ТЕБ-2020», 
яка відбудеться 20-29 жовтня 2020 р. 
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державної фіскальної служби України 

 

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

 Техногенно-екологічна безпека як 
невід’ємна складова сталого розвитку 
регіонів України. 

 

 Проблеми якості та безпечності 
продукції/послуг в умовах євроінтеграції. 

 

 Економічний та організаційно-правовий 
механізми управління 
природокористуванням та охороною 
НПС. 

 

 Науково-практична діяльність в галузі 
охорони НПС. 

 

 Формування екологічного світогляду та 
культури безпеки як чинник соціально-
економічного розвитку країни. 

 

Робочі мови Інтернет-конференції: 

українська, російська, англійська 
 

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Термін подання заявок  та тез –  

до 29 жовтня 2020 р. 
 

Для включення тез до збірника 

необхідно надіслати на електронну 

пошту оргкомітету: 

teb_conference@ukr.net 
− заявку на участь у роботі конференції; 
− файл з текстом тез; 

− копію квитанції про оплату оргвнеску. 

 

Електронний лист повинен мати тему  

«ТЕБ-2020».  

 

Текст тез, заявка на участь та копія 

квитанції про сплату оргвнеску 

надсилаються окремими файлами  
(наприклад, Іванов_тези, Іванов_заявка, 

Іванов_квитанція) 

За результатами Інтернет-конференції 

планується видання електронного збірника в 
форматі PDF з подальшим розміщенням на 

сайті наукової бібліотеки УДФСУ. 
 

Авторам здійснюватиметься розсилка 

електронною поштою збірника та 

сертифіката учасника 
 

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 

організаційний внесок становить 100 грн. 

 
ОПЛАТА ПРОВОДИТЬСЯ  

у відділеннях Приватбанку, 

або на карту Приватбанку 

карта № 5167 9855 6125 9060, 

отримувач: Чорна Тетяна Миколаївна 

Обов’язково зазначити  

призначення платежу:  

Організаційний внесок за участь в 

конференції від … 

(прізвище та ініціали автора). 

 
Адреса оргкомітету:  

08201, Київська обл., м. Ірпінь,  

вул. Університетська, 31  

УДФСУ, кафедра ТТЕБ 

 

Електронна пошта: 

teb_conference@ukr.net 

 

Надходження до оргкомітету матеріалів 

електронною поштою можна 

перевірити за тел.:  

8(04597)-555-16 

067 991 55 27, 050 539 78 31 

(Сагайдак Ірина Степанівна) 

mailto:teb_conference@ukr.net

