
Вимоги до оформлення тез: 

 
1. Обсяг до 2 сторінок формату А4 з полями: 

верхнє та нижнє – 2 см., ліве – 3 см., праве – 1 см. 

Шрифт набору – Times New Roman, 14 пт. 

Міжрядковий інтервал – 1,5. 

2. УДК набирається в першому рядку сторінки й 

вирівнюється за лівим краєм.  

3. Нижче заголовок тез (напівжирний, усі великі) і 

вирівнюються посередині.  

4.    Напівжирним курсивом вирівнюється за правим 

краєм: 

– Прізвище, ім’я та по батькові учасника;. 

– Науковий ступінь, вчене звання/посада, 

прізвище та ініціали наукового керівника, 

– Назва ВНЗ/організації.  
4. З наступного рядка розміщується основний текст 

тез. 

5. Перелік посилань (за формою, що відповідає 

вимогам ВАК України). 

 

Приклад оформлення тез: 
 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у інтернет-конференції 
«Техногенно-екологічна безпека України: 

стан та перспективи розвитку» 

(12-20 листопада 2014 р.) 

1. Прізвище – ___________________________ 

2. Ім’я – ________________________________ 

3. По батькові учасника –  ________________ 

4. Місце навчання (повністю): ____________  

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

5. Факультет:___________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 

6. Спеціальність_________________________  

7. Група________________________________ 

8. Напрям: _____________________________ 

9. Тема доповіді: ________________________  

_________________________________________  

_________________________________________

10. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання та посада наукового 

керівника _______________________________ 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________  

11. Адреса ВНЗ: __________________________  

_________________________________________  

_________________________________________  

_________________________________________ 

12. Телефон (моб.) ________________________  

13. Е-mail: _______________________________  

15. Дата заповнення _______________________  

 

Заявку та тези необхідно надіслати до 

10 листопада 2014 р. 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 

УКРАЇНИ 

КАФЕДРА  

ТЕХНОГЕННО-ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ 

 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РАДА 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ЦЗ 

ТА БЖД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

 

 
 

ІV  Всеукраїнська 
науково-практична  

інтернет-конференція студентів, 
аспірантів та молодих вчених 

 

«Техногенно-екологічна безпека 

України: стан та перспективи 

розвитку» 

(ТЕБ-2014) 

 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯОМЛЕННЯОМЛЕННЯОМЛЕННЯ    
    
    
    

12121212----20 листопада20 листопада20 листопада20 листопада 201 201 201 2014444    рррр. 
    
 

 

м. Ірпінь

УДК 316.775 

 

РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У 

ФОРМУВАННІ ЕКОЛОГІЧНОГО 

СВІТОГЛЯДУ ВИПУСКНИКІВ ВИЩОЇ 
ШКОЛИ 

 

Іванов Іван  Іванович, ст. гр. ПБ-14-1 

Науковий керівник:  к.т.н., доцент кафедри 

техногенно-екологічної безпеки  

Авраменко Н.Л. 

Національний університет ДПС України 

 

Відомо, що одним із шляхів вирішення 

екологічних проблем є культурно-освітній [1].  

. 

Список використаної літератури: 
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Шановні молоді науковці! 

Державна податкова служба України 

Національний університет державної 
податкової служби України 

Кафедра техногенно-екологічної безпеки 
запрошують Вас взяти участь 

у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-

конференції студентів, аспірантів та молодих вчених 

«Техногенно-екологічна безпека України: 

стан та перспективи розвитку», 

яка відбудеться 12-20 листопада 2014 р. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

� Формування екологічного 
світогляду, культури безпеки та 
здоров’я як чинник соціально-
економічного розвитку країни. 

� Екологічний менеджмент, 
екологічний аудит та екологічний 
маркетинг як складові сталого 
розвитку держави. 

� Економіко-правові засади охорони і 
раціонального використання 
природних ресурсів. 

� Працеоохоронна діяльність як 
передумова техногенно-екологічної 
безпеки. 

� Інноваційні напрямки 
технологічного розвитку галузей 
 економіки 

� Роль цивільного захисту у 
збереженні життя та здоров’я 
населення, захисті довкілля та 
матеріально-технічних цінностей 
суспільства. 

 

Умови участі у конференції 

Термін подання заявок  та тез – до 

10 листопада 2014 р. 

Для включення тез до збірника 

необхідно відправити на електронну 

пошту оргкомітету  

аvramenko@nusta.com.ua: 

− заявку на участь у роботі 

конференції; 

− файл з текстом тез.  

 

За результатами інтернет-конференції 

буде видане електронне видання в 

форматі рdf  і розміщене на сайті 

наукової бібліотеки НУДПСУ.  

Авторам здійснюватиметься розсилка 

електронною поштою 

Участь – безкоштовна!!! 

Заявка заповнюється повністю 

кожним учасником конференції! 

Адреса оргкомітету: 08201, Київська 

обл., м. Ірпінь, вул. Карла Маркса, 31 

Національний університет ДПС України, 

Кафедра техногенно-екологічної 

безпеки. 

Контактний телефон: 8(04597)-555-

16 

Електронна пошта:  

аvramenko@nusta.com.ua  

 

Робочі мови інтернет-конференції: 
українська, російська. 

 

Надходження до оргкомітету 

матеріалів електронною поштою можна 

перевірити за тел.: 093-497-01-01 

(Авраменко Наталія Леонідівна). 

Електронний лист повинен мати тему 

„ТЕБ-2014”. Текст тез та заявка на 

участь надсилаються окремими файлами 

(наприклад, Тези–Іванов І.І., Заявка–

Іванов І.І.).   


