Організаційний внесок
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Організаційний внесок складає 25 грн.
Учасники конференції мають сплатити
організаційний внесок до 10 квітня 2020 р.
Сплата буде прийматись наступним чином:
- в
ХНУБА,
на
кафедрі
Безпеки
життєдіяльності та інженерної екології, кабінет
№ 565;
- оплата на картку ПриватБанка. Реквізити
картки: 5168 7573 1188 5018, Каратаєв
Олександр Васильович. Звертаємо вашу увагу
на те, що комісія сплачується за рахунок
платника. Також необхідно відсканувати
квитанцію про сплату організаційного внеску,
або зробити фото з екрана (у разі використання
сервісу Privat24) та відіслати на поштову
адресу Огркомітету.
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П.І.Б. наукового керівника та його вчене звання
вказувати курсивом.
Поля сторінки: зліва 2,5 см; вгорі, знизу, справа
– 1,0 см.
Графіки і рисунки тільки чорно-білі, в межах
текстового поля, розмір шрифту – не менше 10
pt.
Абзацний відступ 6 мм.
Обов’язково заповнити ЗАЯВКУ та оформити її
згідно зі зразком, що додається. Надіслати на
електронну адресу разом з тезами доповіді.
Файл називається прізвищем автора, у дужках прізвищем керівника та через коротке нижнє
тире - скороченою назвою навчального закладу,
наприклад: Коваленко (Юрченко)_ХНУБА.doc
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Зразок оформлення публікацій

Іванова О.О., ст., Юрченко В.О., д.т.н., проф.
Харківський національний університет будівництва
та архітектури

ПУБЛІКАЦІЇ
Тези доповідей, заявки та квитанції про сплату
організаційного
внеску
приймаються
до
10.04.2020 р. в електронному вигляді. Надсилати на
E-mail: bjieknuca@gmail.com
Тези доповідей будуть опубліковані у збірнику
матеріалів
(електронна
версія)
щорічної
міжнародної
науково-технічної
конференції
«ЕКОЛОГІЧНА І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА. ОХОРОНА
ВОДНОГО І ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНІВ. УТИЛІЗАЦІЯ
ВІДХОДІВ» (студентська секція).
Учасники конференції отримають електронну
версію збірника матеріалів.
Вимоги до оформлення
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Тези доповідей приймаються на українській,
російській, англійській, німецькій мовах.
Обсяг – 1-2 сторінки формату А5 повного
заповнення.
Текстові редактори Word, RTF.
Шрифт Times New Roman, 12 pt.
Міжрядковий інтервал одинарний.

ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ
ТЕХНОГЕННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Текст тез
БЛАНК ЗАЯВКИ
ЩОРІЧНОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ «ЕКОЛОГІЧНА І ТЕХНОГЕННА
БЕЗПЕКА. ОХОРОНА ВОДНОГО І ПОВІТРЯНОГО
БАСЕЙНІВ. УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ»,

(студентська секція)

1 липня 2020 р.
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Вчений ступінь, звання наукового керівника:
Кафедра, на якій працює науковий керівник:
Навчальний заклад/організація:
Посада:
Поштова адреса організації:
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ТВП "Екополімер"

ЗАПРОШЕННЯ
на щорічну міжнародну науковотехнічну конференцію
«ЕКОЛОГІЧНА І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА.
ОХОРОНА ВОДНОГО
І ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНІВ.
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ»
(студентська секція)
1 липня 2020 р.
м. Харків, Україна

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас взяти участь

у щорічній міжнародній науковотехнічній конференції

«ЕКОЛОГІЧНА І ТЕХНОГЕННА БЕЗПЕКА.
ОХОРОНА ВОДНОГО
І ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНІВ.
УТИЛІЗАЦІЯ ВІДХОДІВ»

(студентська секція),

яка відбудеться в заочній формі

1 липня 2020 р.
за адресою

Харківський національний університет
будівництва та архітектури
м. Харків,
61002
вул. Сумська, 40
Кафедра Безпеки життєдіяльності та
інженерної екології
****************************************
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Секретарі конференції:
Строгіна Тетяна Станіславівна
тел. 066 837 45 41
Телефон кафедри: +38 (057) 700-30-08
E-mail: bjieknuca@gmail.com

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ
• Екологічна
і
техногенна
безпека.
Вирішення проблем надзвичайних ситуацій,
викликаних паводками, зсувами, підтопленням,
береговою ерозією.
• Екологічні проблеми регіонів.
• Нові технології, обладнання, прилади,
матеріали і реагенти для підготовки питної і
технічної води та очищення господарськопобутових і промислових стічних вод.
• Міжнародні
та
вітчизняні
системи
управління промисловими і побутовими
відходами: нормування, переробка і утилізація.
• Проблеми охорони атмосфери. Методи і
обладнання пилогазоочистки.
• Енерго- і ресурсозберігаючі технології.
• Охорона праці.
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