Кафедра загальної біології та методики навчання природничих дисциплін
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка

Запрошує до участі у науково-практичному семінарі
«ХІМІЗАЦІЯ
СЕРЕДОВИЩА ТА
ЙОГО ЗАГРОЗА
ДОВКІЛЛЮ І
ЗДОРОВ’Ю»,
присвяченому 45-річчю кафедри
загальної біології та методики навчання природничих дисциплін
Семінар відбудеться у Тернопільському національному педагогічному
університеті імені Володимира Гнатюка
14 квітня 2016 року

Проблеми, що будуть розглядатися:
1. Хімізація природного середовища та життєдіяльності людини.
2. Біогеохімічна трансформація токсикантів.
3. Адаптація біологічних систем до хімічних чинників.
4. Еко- і здоров’я- зберігаючі технології у трансформованому середовищі.

Порядок денний:
Реєстрація – 14.04.2016 р. з 9.00 до 11.00 на кафедрі загальної біології та
методики навчання природничих дисциплін хіміко-біологічного факультету
ТНПУ ім. В. Гнатюка (вул. Максима Кривоноса, 2, головний корпус, 4 поверх,
кімн. 104).
14 квітня
Пленарне засідання 11.00 – 13.30 (ауд. 178 головного корпусу університету)
1100 – 1200

ПЛЕНАРНА ЛЕКЦІЯ:

ДОСЛІДЖЕННЯ З ПРОБЛЕМИ «ХІМІЗАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО ЗАГРОЗА
ДОВКІЛЛЮ І ЗДОРОВ’Ю» І РЕАЛІЗАЦІЯ ЙОГО РЕЗУЛЬТАТІВ У НАВЧАЛЬНОМУ
ПРОЦЕСІ НА КАФЕДРІ ЗАГАЛЬНОЇ БІОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ
ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН.

1200 -1330

Пленарні доповіді згідно з програмою
(тривалість доповіді – до 30 хв.)
Обідня перерва – 1330 – 1430
Робота секцій – з 1430

(ауд. 107, 108, 109, 121 головного корпусу університету, IY поверх,
тривалість доповіді – до 12 хв.)
Підсумкове засідання – 1700 (ауд. 107)

До початку роботи семінару планується випуск тез доповідей.
- Формат матеріалів, що подаються: приймаються матеріали, написані
українською чи іншими мовами, що використовуються у міжнародному
науковому інформаційному полі; 1 роздрукований примірник, підписаний
авторами, та його електронний варіант; обсяг – до 800 слів, Times New Roman,
14, міжрядковий інтервал – 1,2; береги: згори та знизу – 2 см, праворуч і ліворуч
– 2,5 см; назва матеріалу – по центру; нижче П.І.Б. автора (-ів), ще нижче назва
ВНЗ/організації. Малюнки, таблиці, нестандартні шрифти та інформація про
автора подаються додатково окремими файлами. У разі наявності посилання
на літературу подаються у квадратних дужках [1] зразу ж після згадування про
джерело, а список (просимо наводити не більше 5-ти джерел) оформляється за
алфавітом згідно діючого ДЕСТ України.

Відібрані оргкомітетом матеріали у разі бажання їх авторів можуть бути
надруковані у розширеному вигляді як статті у фаховому науковому виданні
«Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія».
Учасники сплачують організаційний внесок:
(а) – 100 грн. – участь, публікація тез, обід;
(б) – 50 грн. – участь, публікація тез;
(в) – 30 грн. – публікація тез.
Можлива заочна форма участі – 40 грн. з розсилкою тез.
Кошти передати або переказати: Боднар Оксана Ігорівна, 46027, Тернопіль, вул. М.
Кривоноса, 2, кімн. 104.
Матеріали та копію квитанції про сплату оргвнеску надіслати на вказану адресу.
Витрати на проїзд та проживання - за рахунок учасників або установ, які
вони представляють.
Остаточний термін подачі матеріалів – 15.03.2016 на .
- 
Заявка на участь у науково-практичному семінарі
«ХІМІЗАЦІЯ СЕРЕДОВИЩА ТА ЙОГО ЗАГРОЗА ДОВКІЛЛЮ І
ЗДОРОВ’Ю»

П.І.Б.
1.
2.
3.
4.
5.

Науковий ступінь, вчене звання
Повна назва місця роботи, посади
Назва доповіді
Повна контактна інформація (адреса, тел., e-mail)
Необхідність бронювання кімнати у готелі (від 350 грн. за добу) чи місця у
гуртожитку університету(до 100 грн. за добу) (вказати дату прибуття та кількість
днів).

