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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Заклад вищої освіти 

«Подільський державний університет»

Факультет агротехнологій і природокористування

Кафедра екології і загальнобіологічних

дисциплін

ЗАПРОШЕННЯ

ІV Всеукраїнська студентська

науково-практична конференція

«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ»

12 травня 2022 р.

м. Кам’янець-Подільський

Вимоги до оформлення матеріалів:

    Текст  доповіді  обсягом  до  4  сторінок
формату А4; шрифт - Times New Roman, 14
кеглем,  інтервал  1,5,  абзац  1,25  (поля
сторінок  –  2  см.);  таблиці  повинні  бути
сформовані  за  допомогою  табличного
редактора (Таблиця – праворуч, а її назва – по
центру  рядка).  Підписи  розміщуються  під
рисунками (рис. 1 – в тексті; Рис. 1. – в назві),
назви рисунків і таблиць обов’язкові.
    Матеріали  доповіді  повинні  містити
результати  самостійного  дослідження
актуальних  питань.  Джерела  наводити
виключно  у  разі  посилання  на  джерело  у
тексті  та  оформляти  відповідно  до
Національного  стандарту  України  ДСТУ
8302:2015  «Інформація  та  документація.
Бібліографічне  посилання.  Загальні
положення та правила складання».

    Автор  несе  відповідальність за
дотримання  норм  авторського  права,
достовірність  наведених  фактичних  даних,
обґрунтованість  висновків,  посилань  на
джерела, імена та назви.

Оформлення тез доповіді
Анастасія СОЛТИС

здобувач вищої освіти спеціальності 101 «Екологія»
Науковий керівник: Данило ПЛАХТІЙ 
канд. с.-г. наук, доцент кафедри екології і

загальнобіологічних дисциплін
Заклад вищої освіти 

«Подільський державний університет», 
м. Кам’янець-Подільський

mailto:eizbd@pdatu.edu.ua


Шановні здобувачі вищої світи,
оргкомітет конференції запрошує Вас

взяти участь у роботі 
ІV всеукраїнської студентської

науково-практичної конференції

«ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ»
яка відбудеться у дистанційному форматі

12 травня 2022 р.

Місце проведення 

Заклад вищої освіти «Подільський
державний університет»

вул. Шевченка,13
м. Кам’янець-Подільський

Напрями роботи конференції:

1.     Актуальні проблеми екології  та
охорони довкілля. 
2.  Еколого-орієнтовані  аграрні
технології.
3.     Рекультивація територій внаслідок
військових дій.

Організатори

Заклад вищої освіти «Подільський
державний університет»

Факультет агротехнологій і
природокористування

Кафедра екології і загальнобіологічних
дисциплін

Організаційний комітет

ІВАНИШИН  Володимир  Васильович,
ректор  Закладу  вищої  освіти
«Подільський  державний  університет»,
член-кореспондент  НААН  України,  д-р.
екон.  наук,  проф.,  заслужений працівник
сільського господарства України
БЯЛКОВСЬКА  Оксана  Антонівна,
проректор  з  навчальної,  науково-
інноваційної  та  міжнародної  діяльності,
д-р. екон. наук, проф., ЗВО «ПДУ» 
ЯСІНЕЦЬКА  Ірина  Анатоліївна,
проректор з навчальної роботи, д-р. екон.
наук, проф., ЗВО «ПДУ» 
ЗАГНІТКО Лариса Анатоліївна
завідувач  науково-дослідної  частини,
канд. екон. наук, доц., ЗВО «ПДУ»
ГРИГОР’ЄВ Василь Миколайович, 
т.в.о. декана факультету агротехнологій і
природокористування,  канд.  с.-г.  наук,
доц. ЗВО «ПДУ»
НЕДІЛЬСЬКА  Уляна  Іванівна,
завідувач  кафедри  екології  і
загальнобіологічних дисциплін, канд. с.-г.
наук, доц. ЗВО «ПДУ»
ПЛАХТІЙ  Данило  Петрович, доцент
кафедри  екології  і  загальнобіологічних
дисциплін,  канд.  с.-г.  наук,  доц.  ЗВО
«ПДУ»
БАХМАТ  Олег  Миколайович,  проф.
кафедри  екології  і  загальнобіологічних
дисциплін,  д.-р.  с.-г.  наук,  проф.,  ЗВО
«ПДУ»

Члени оргкомітету 

КОВАЛЬ Тетяна В’ячеславівна,  доцент
кафедри  екології  і  загальнобіологічних
дисциплін, канд. с.-г. наук, доц., ЗВО «ПДУ»
КРАЧАН Тетяна Михайлівна,  асистент
кафедри  екології  і  загальнобіологічних
дисциплін, канд. хім. наук, ЗВО «ПДУ»
ПУСТОВА  Зоя  Володимирівна  доцент
кафедри  екології  і  загальнобіологічних
дисциплін, канд. с.-г. наук, доц., ЗВО «ПДУ»

Умови участі в конференції

До 10 травня 2022 року необхідно надіслати
на електронну адресу оргкомітету
e-mail: eizbd@pdatu.edu.ua

1. Заявку на участь; 
2. Тези доповіді.

У  повідомленні  вказати  «Матеріали  на
конференцію 12.05.2022 р».

Участь у конференції 
БЕЗКОШТОВНА

Доповіді  учасників  будуть висвітлені  в
електронному  (PDF формат)  збірнику
матеріалів  ІV Всеукраїнської  студентської
науково-практичної конференції  «Екологічні
проблеми сучасності». 

На електронну пошту кожного учасника
буде надіслано сертифікат. 

mailto:eizbd@pdatu.edu.ua
https://pdatu.edu.ua/personal/yasinetska-irina-anatolijivna.html?ml=1

