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Місце  проведення:    Подільський 

державний аграрно-технічний 

університет 

 

 

Адреса: вул. Шевченка 13, м. 

Кам’янець-Подільський,  

Хмельницька обл. Україна. 

 

З питань участі у конференції звертатися 

до членів оргкомітету: 

 

Трач Сергій Володимирович 

Доцент кафедри екології та збалансованого 

природокористування 

Моб. +38-096-129-14-01 

e-mail: tser@i.ua 

 

Лапчинський Віталій Васильович 

Заступник декана з наукової роботи 

Моб. +38-067-735-42-47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вул. Шевченка 13, м. Кам’янець- 

Подільський,  Хмельницька обл.  

Україна. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-

ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОТЕХНОЛОГІЙ  І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
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студентська конференція 
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ ! 

 

Запрошуємо студентів аграрних 

вищих навчальних закладів України та 

близького зарубіжжя  до участі у 

Міжнародній науково-практичній 

студентській конференції «Наука. 

Молодь. Земля. Сталий розвиток»,  яка 

відбудеться 17-19 травня 2017 року, на 

базі Факультету агротехнологій і 

природокористування Подільського 

державного аграрно-технічного 

університету. 

Метою конференції є популяризація 

науки серед студентської молоді, 

обмін результатами досліджень та 

поширення їх у виробництво.  
 

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ 

 Основи сталого розвитку; 

 Управління земельними ресурсами: 

науково-економічні та технічні 

складові; 

 Моніторинг навколишнього 

середовища: теоретичні і практичні 

аспекти; 

 Особливості застосування 

геоінформаційних технологій в 

землеустрої; 

 Оцінка земель: теорія і практика; 

 Екологія землекористування; 

 Геодезичні роботи в землеустрої. 

 

ФОРМИ УЧАСТІ: 
 

−  доповідь на пленарному засіданні; 

−  доповідь на секціях; 

− заочна участь (тільки публікація).  

 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ 

1. Обсяг – до трьох сторінок друкованого 

тексту формату А4, набраного у 

редакторі MS Word. 

2. Поля: верхнє, нижнє, праве, ліве – 2 см; 

Гарнітура: Times New Roman, кегль 

(розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,5. 

3. У верхньому лівому куті вказується УДК.  

4. Формули, таблиці, рисунки виконуються 

за допомогою спеціальних редакторів MS 

Office. 

 

Зразок оформлення матеріалів 

УДК: 567.318 
ЕКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ЗАБРУДНЕННЯ 

ПОВІТРЯ М. КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 

Подільський ДАТУ 

І.В. Шевченко – студент 4 курсу, 

напрям підготовки … 

Науковий керівник: В.А. Петренко – 

доцент кафедри … 

Під час вивчення впливу антропогенної 

діяльності на … 

Висновок: запропонована оцінка… 

 

Для публікації тез доповідей  

авторам необхідно до  20 лютого  2017 

року подати: 

 

 електронний варіант тез доповідей (чітко 

відредагованих, з дотриманням вимог до 

оформлення) на e-mail оргкомітету; 

 заявку на участь у конференції з даними 

автора (довільна форма), обов’язково 

вказавши контактний телефон; 

 скановану квитанцію про сплату 

оргвнеску.  

 

Оргвнесок у розмірі 50 грн. надсилати 

грошовим переказом, поповнивши 

картку 5168757302249620 Трач Сергій в 

терміналах «Приватбанку» з зазнеченням 

«конференція» 

 

Тези доповідей, які не відповідають 

вимогам, надіслані без грошового 

переказу або надіслані пізніше 

вказаного терміну, не 

розглядатимуться.  

       В разі заочної участі в заході, 

можлива відправки збірника тез 

доповідей (за рахунок учасника) Новою 

поштою, Автолюксом, Інтаймом, та інші. 

 


