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Всеукраїнська науково-практична конференція

«Концепція сталого розвитку
та її реалізація в освіті»,
присвячена 75-річчю
хіміко-біологічного факультету
ТНПУ імені Володимира Гнатюка.

Вельмишановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної
конференції, яка відбудеться на базі хіміко-біологічного факультету
Тернопільського національного педагогічного університету
імені Володимира Гнатюка
16-18 квітня 2015 року
Преамбула.
У зв'язку з прискоренням процесів трансформації суспільства й планети в
цілому (збільшення сонячної активності, зміна електромагнітної складової
планети, антропізація природи тощо), існує необхідність інтеграції
прогресивних напрямків у різних областях людської діяльності на основі
розуміння універсальності світобудови та сталого розвитку природи і
суспільства. Рушійною силою у прискоренні процесів просування людства в
нову епоху погодженого розвитку є інше світорозуміння, засноване на
цілісності сприйняття світу й розуміння себе його неподільною частиною, що є
умовою сталого розвитку. Напередодні подій, що очікуються усіма в різній
ступені розуміння й знання, і які покликані стимулювати початок нового циклу
в історії людства в планетному масштабі, необхідно об'єднати зусилля в одному
напрямку – випередити різкі глобальні зміни на планеті для плавного
протікання закономірних процесів, які зачіпають як макрорівень, так і
екосистеми та суспільство.

Проблеми, що будуть розглядатися:
1. Сталий розвиток природних та соціальних систем.
2. Біорізноманіття і біопродуктивність як умова сталого розвитку природи.
3. Хімія природного середовища і сталий розвиток.
4. Концепція сталого розвитку в освіті.
Реєстрація – 16.04.2015 з 8.30 до 13.00 на хіміко-біологічному факультеті
ТНПУ ім. В. Гнатюка (вул. М. Кривоноса, 2, головний корпус, 4 поверх,
рекреація).
Порядок денний:
16 квітня
(ауд. 32 головного корпусу університету)
00
00
13 – 17 Пленарне засідання (тривалість доповіді – до 30 хв.)
1730 – Вечір дискусій
17 квітня
(лабораторія біології та екології «Голицький біостаціонар університету»)
Виїзд о 8.30
10.00 – 12.30 Робота секцій (тривалість доповіді – до 10 хв.)
1230 – 1400 – Обід
1400 – 1600 – Екскурсія в Голицький ботаніко-ентомологічний заказник
1630 – 1700 – Підсумкове засідання
18 квітня
Екскурсія в Марійський духовний центр (с. Зарваниця Теребовлянського р-ну).
До початку роботи конференції планується випуск тез доповідей.
- Формат матеріалів, що подаються: приймаються матеріали, написані
українською чи іншими мовами, яка використовуються у міжнародному
науковому інформаційному полі.
- Вимоги до оформлення: Times New Roman, 14, міжрядковий інтервал – 1,2 см;
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 / наукової
установи / організації. Малюнки, таблиці, нестандартні шрифти подаються
додатково окремими файлами. 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
ДСТ України. Обсяг тез – 1-2 повні сторінки тексту.
- Учасники сплачують організаційний внесок:
(а) – 100 грн. – участь, публікація тез, кава-брейк
(б) – 50 грн. – заочна форма участі, публікація тез, розсилка тез у pdf-форматі
(б) – 30 грн. – публікація тез для студентів та аспірантів
(в) – Обід, вечір дискусій оплачується додатково
(г) – Екскурсія в Марійський духовний центр оплачується додатково.
Електронний варіант тез у rtf-форматі (обов’язково!) (зразок назви тез: за
прізвищем першого автора – ivanov_abstract.rtf), відсканований варіант квитанції
про оплату надіслати на електронну адресу: conference75@chem-bio.com.ua.

Кошти
переказати
за
поштовою
адресою:
46027,
Тернопіль,
вул. М. Кривоноса, 2, ТНПУ, к. 104, Боднар Оксані Ігорівні, обов’язково вказавши:
призначення платежу «за участь у конференції». Довідки за телефоном:
+38(097) 7821698 (Боднар Оксана Ігорівна).
Для участі у конференції необхідно до 01.03.2015 заповнити
реєстраційну форму http://goo.gl/forms/2A8VUEzDEI.
Якщо тези написані декількома авторами, то реєстраційну форму
заповнюють всі автори, а файл з тезами додає лише перший автор.
Всім зареєстрованим учасникам конференції на їх електронну адресу
надсилається підтвердження про реєстрацію протягом 5 робочих днів після
заповнення реєстраційної форми. У разі відсутності підтвердження зв’яжіться,
будь ласка, з оргкомітетом.
Оригінал запрошення з мокрою печаткою буде наданий під час реєстрації.
Остаточний термін подання матеріалів – 15.03.2015.
Орієнтовна вартість проживання у готелях м. Тернополя див. на сайтах:
http://hotelsbooking.com.ua/ua/hotels/ternopil,
http://www.nezabarom.ua/ua/businesstrip-ukraine/ternopol/hotels,
Вартість ліжко-місця у гуртожитку університету 60-80 грн. за добу.
Ціна вказана станом на січень 2015 р.
За бажанням авторів представити свої матеріали у розширеному вигляді,
пропонується надрукувати їх як статі у фаховому науковому виданні «Наукові
записки Тернопільського національного педагогічного університету імені
Володимира Гнатюка. Серія Біологія». Матеріали оформляти згідно вимог до
наукової статті журналу «Наукові записки Тернопільського національного
педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Біологія», що
входить до переліку наукових фахових видань України (http://journal.chembio.com.ua). Матеріали надсилаються електронною поштою до 15.03.2015 р. на
адресу: conference75@chem-bio.com.ua. Об'єм статті не повинен бути меншим,
ніж 5, і не більшим, ніж 8 сторінок машинопису. Вартість однієї сторінки – 30
грн. Статті, оформлені не за правилами, редакцією не приймаються. З питань
публікації статей звертатися до вченого секретаря журналу – Мацюк Оксани
Богданівни; тел. моб.: +38(097)6605135 або електронною поштою:
conference75@chem-bio.com.ua.
Кошти за друк статті у гривнях:
1) надсилати до 15.03.2015 р поштовим переказом для:
Мацюк Оксані Богданівні
вул. Соломії Крушельницької, 77
с. Біла, Тернопільський район
Тернопільська обл., 47707
(моб. тел. 097-660-51-35)
Увага! Обов'язково указати прізвище учасника.

Детальну інформацію про програму конференції див. на сайті хімікобіологічного факультету ТНПУ імені Володимира Гнатюка: http://chembio.com.ua.
Адреса
Оргкомітету
конференції:
деканат
хіміко-біологічного
факультету, Тернопільський національний педагогічний університет імені
Володимира Гнатюка, вул. М. Кривоноса, 2, м. Тернопіль, 46027, Україна.
Контактні
телефони:
+38(097)
7821698
Ігорівна),+38(097)6605135 (Мацюк Оксана Богданівна).
e-mail: conference75@chem-bio.com.ua

Будемо раді бачити Вас у Тернополі!

(Боднар

Оксана

