ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
24-27
травня
2022
року
буде
проводитися
3RD
INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SUSTAINABLE FUTURES:
ENVIRONMENTAL, TECHNOLOGICAL, SOCIAL
AND ECONOMIC MATTERS. В рамках даної
конференції 24 травня 2022 року на базі
ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» буде проходити семінар
“Innovative Approaches for Solving Environmental Issues (IASEI-WS'2022)”.
Наукові напрямки семінару:
1. Охорона навколишнього середовища.
2. Ядерна та радіаційна безпека.
3. Комплексні, економічні та технологічні рішення.
4. Проблеми навчання та підвищення кваліфікації фахівців у галузі енергетики та екології.
Етапи подання матеріалів та важливі дати.
1) Подання анотацій (тез) за вимогами – до 1 грудня 2021 року.
2) Рецензування надісланих анотацій та їх відбір за актуальністю дослідження та
відповідністю напрямкам семінару. Повідомлення про прийняття/відхилення анотацій –
до 15 грудня 2021 року.
3) Подання повних версій статей прийнятих анотацій – до 15 лютого 2022 року.
4) Рецензування надісланих статей та їх відбір для участі в семінарі. Повідомлення про
прийняття/відхилення статей – до 1 квітня 2022 року.
5) Подання фінальної версії статті з урахуванням зауважень рецензентів – до 21 квітня 2022
року.
6) Термін реєстрації – 7 травня 2022 року, проведення семінару – 24 травня 2022 року,
головна конференція – 25-27 травня 2022 року.
Анотації та статті подаються через систему Morressier (https://www.morressier.com/call-forabstracts/ICSF-2022).
За результатами конференції буде видано електронний збірник тез "Book of Abstracts of
the 3rd International Conference on Sustainable Futures: Environmental, Technological, Social and
Economic Matters. Kryvyi Rih, Ukraine, 24-27 May 2022".
Прийняті статті будуть подані для публікації в журнал IOP Conference Series: Earth and
Environmental Science (online ISSN: 1755-1315 / publisher: IOP Publishing) протягом трьох місяців
після конференції. Реєстраційний внесок участі в конференції авторського колективу однієї статті
70 GBP.
Виступ з презентацією на семінарі є обов’язковим та має здійснюватися одним із авторів
подання англійською мовою.
Вимоги до анотацій та статей вказані на сайті конференції.
Сайт конференції: https://icsf.ccjournals.eu/2022/index3.html
Сайт семінару: http://www.igns.gov.ua/iasei-ws-2022
Місце проведення семінару: ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН
України», вул. Академіка Палладіна, 34а, м. Київ, 03142, Україна.
Контакти: Яцишин Андрій Васильович, +380-66-108-39-07, igns.tech@gmail.com

