
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ СЕМІНАРУ 

 

✔      редактор тексту: Microsoft Word; 

✔      розмір аркуша паперу А4 (210х297 мм); 

✔      поля: зверху, знизу, зліва и справа 2,0 см; 

✔      колонтитули 1 см; 

✔      шрифт тексту Times New Roman (розмір – 14 пт) чорного кольору, 

звичайний; 

✔      міжрядковий інтервал – 1; 

✔     абзац: вирівнювання по ширині; перший рядок – абзацний відступ 1 

см. 

✔  у тексті обов’язкові посилання на використані літературні джерела 

(наприклад: [4]), перехресні посилання не використовувати! 

✔     рекомендований обсяг матеріалів – від 1 до 5 сторінок; 

✔     назва файлу – за прізвищем першого автора латинськими літерами, 

наприклад: «Petrenko O.doc»; 

✔     формат: doc, docx. 

 

Шаблон оформлення тез доповідей 

НАЗВА 

Яцишин Теодозія Михайлівна, 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і 

газу, м. Івано-Франківськ 

Для студентів додатково зазначається науковий керівник 

 Текст матеріалів тез 

  

Список використаних джерел: 

1. 

 

РАДА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ПРИ МОН УКРАЇНИ 

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАФТИ І ГАЗУ 

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ НАН УКРАЇНИ 

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДЕРЖАВНОЇ УСТАНОВИ «ІНСТИТУТ 

ГЕОХІМІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НАН УКРАЇНИ» 

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ДВНЗ «УЖГОРОДСЬКИЙ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПРИ ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ 

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 

ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВИЙ 

СЕМІНАР 

«Наукова молодь – потенціал відновлення 

України» 
 

25 травня 2022 року 

 



ОРГКОМІТЕТ СЕМІНАРУ 
Теодозія ЯЦИШИН – голова організаційного комітету, голова Ради 

молодих учених Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу, професор кафедри технології захисту 

навколишнього середовища;  

Василь ВИТВИЦЬКИЙ – заступник голови оргкомітету, доцент кафедри 

інженерної та комп'ютерної графіки ІФНТУНГ; 

Олеся ВАЩУК – голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і 

науки України; 

Ігор ЧУДИК – проректор з наукової роботи Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу; 

Валерія КОВАЧ – заступник голови Ради молодих вчених НАН України, 

провідний науковий співробітник Державної установи “Інститут 

геохімії навколишнього середовища НАН України”; 

Анна ЯЦИШИН – голова Ради молодих вчених Державної установи 

“Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України”, 

провідний науковий співробітник; 

Юрій ДАНЬКО –  проректор з наукової роботи Сумського національного 

аграрного університету; 

Олександр СОЛАРЬОВ – заступника голови Ради молодих вчених 

Сумського національного аграрного університету; 

Світлана ДЕЛЕГАН-КОКАЙКО – голова Ради молодих вчених при 

Закарпатській обласній адміністрації, доцент кафедри екології та 

охорони навколишнього середовища; 

Сергій ЧОПОРОВ – голова Ради молодих вчених Запорізького 

національного університету, завідувач кафедри комп’ютерних наук; 

Мар’ян СЛАБІНОГА  – заступник голови РМВ ІФНТУНГ, доцент кафедри 

комп'ютерних систем і мереж ІФНТУНГ. 

 

Контактні особи:  

Теодозія Яцишин,  моб.  050-933-68-51 (11:00-17:00), 

rmv.ifntung@gmail.com 

Анна Яцишин, моб. 066-311-19-52 (11:00-17:00). 

 

 

 

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо ВАС взяти участь у роботі наукового семінару «Наукова 

молодь – потенціал відновлення України», який відбудеться  

25 травня 2022 р. в онлайн-форматі.  

Семінар проводиться в рамках Всеукраїнського фестивалю науки.  

 

У лютому 2022 році розпочалося вторгнення на територію України 

ворожих військ. Багато шкоди заподіяли військові дії, як для населення 

так і для довкілля. Війна призвела до виникнення надзвичайної ситуації, 

що спричинила екологічні, соціальні, економічні, медичні, психологічні 

та інші проблеми. Наразі важливим є  відновлення навколишнього 

середовища, відбудова інфраструктури, подолання наслідків військової 

агресії в соціальному перерізі, проведення наукових досліджень, які 

охоплюють всі сфери забезпечення життєдіяльності суспільства та 

відновлення промислового виробництва, впровадження інноваційних 

технологій і підготовка висновків. 

 

Мета заходу – створення середовища для обговорення шляхів 

відновлення та відбудови України в післявоєнний період, налагодження 

співпраці між молодими вченими університетів України. 

 

Запрошуємо учасників круглого столу опублікувати тези доповідей у 

Збірнику матеріалів наукового семінару 

Реєстрація для участі у семінарі та подання матеріалів тез до 

20.05.2022 за покликанням: https://forms.gle/bVobgQ6GqxNMsQGR9 

 

Участь у семінарі і публікація матеріалів у Збірнику безкоштовна! 

Передбачено електронні сертифікати зареєстрованим учасникам. 

 

Тематика семінару: 

● екологічні наслідки війни для території України; 

● проблеми реалізації міжнародних екологічних досліджень в 

умовах військових дій; 

● технології відновлення довкілля в післявоєнний період; 

● фактор війн 21-го століття в глобальних процесах зміни клімату; 

● соціальні наслідки війни для території України; 

● енергетична безпека України; 

● інформаційна та кібербезпека України; 

● аграрний бізнес та освіта у часи війни: стан, роль, перспективи. 


