
Сумський державний університет 

Україна, 40007, м. Суми,  
вул. Римського-Корсакова, 2 
Телефон: +380-542-332223  
(тільки в екстрених випадках) 

За додатковою інформацією звертатися: 

+38-095-8780902, Ус Яна 

iscs@ua.fm 

http://iscs.fem.sumdu.edu.ua 

З 11 по 12 травня 2016 року в Сумах 
відбудеться зустріч кращих студентів, 
аспірантів, молодих вчених та представників 
молодіжних громадських організацій з України, 
ближнього та далекого зарубіжжя. Не втратьте 
шанс прийняти участь у цікавих дискусіях, 
стратегічних дебатах, обговоренні актуальних 
проблем сьогодення та відпочити в 
мальовничих місцях Сумщини.  

Сподіваємося побачити Вас на ISCS’2016 
“Економіка для екології” 

Для участі в конференції необхідно до 
8 квітня 2016 р. (включно): 

1) надіслати тези доповідей та
відскановану копію квитанції на 
електронну адресу конференції iscs@ua.fm; 
2) заповнити заявку на участь у
конференції за посиланням: 
http://goo.gl/forms/WPuUdQAKUM 

Вартість організаційного внеску складає: 

 150 грн (для учасників з України);
 15 USD (для іноземних учасників).

Організаційний внесок призначений для 
компенсації витрат на макетування, 
видання та розсилку збірника тез. 

У разі очної участі оплачується 
додатковий організаційний внесок у 
розмірі 500 грн для покриття витрат на 
проведення конференції, в тому числі кава-
брейки, обіди, роздаткові матеріали. 
Учасники самостійно оплачують проїзд та 
проживання під час проведення конференції. 

Організаційний внесок перерахувати за 
реквізитами (ТІЛЬКИ В ГРИВНЯХ) : 
ОДЕРЖУВАЧ: Сумський державний 
університет, КОД ЄДРПОУ 05408289, МФО 
820172, р/р 31258290105677, в ДКС України 
Призначення платежу: *; 25010100; 
конференція “Економіка для екології” 
(ISCS’16) від ПІБ учасника конференції. 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ 

Міжнародна наукова конференція в 
м. Суми 

“Економіка для екології” 

11-12 травня 2016 р. 
м. Суми, Україна 

mailto:iscs@ua.fm
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FWPuUdQAKUM


Мета конференції – зібрати студентів, 
аспірантів та молодих вчених, які займаються 
проблемами довкілля та шукають шляхи їх 
вирішення економічними методами, обговорити 
найважливіші питання з колегами-
дослідниками та виявити нові молодіжні 
екологічні організації.  

Тематика конференції: теоретичні проблеми, 
практичні аспекти, методологія, приклади 
кооперації, екологічна освіта, діяльність 
неурядових організацій. 

Напрями конференції: 
 раціональне природокористування та 
енергозберігаючі технології; 
 механізми досягнення сталого розвитку;
 розвиток альтернативної енергетики та
сталі енергосистеми; 
 інформаційна економіка та основні 
напрями переходу до сталого розвитку; 
 міжнародні аспекти екологічної політики;
 формування ринку екологічних послуг;
 роль екологічної освіти для сталого
розвитку; 
 економічне регулювання природоохоронної
діяльності; 
 екологія регіонів;
 екологічна політика землекористування;
 роль молодіжних НУО на шляху до сталого
розвитку. 

Робоча мова конференції: англійська. 

Форма участі: очна та дистанційна. 

Матеріали конференції будуть опубліковані в 
збірнику тез. Оргкомітет залишає за собою 
право редакції авторського тексту. 

Вимоги до тез доповідей: 
Обсяг тез – 1-3 сторінки А5 англійською 
мовою, включаючи малюнки, формули і 
таблиці. 
Формат тез: MS Word, Times New Roman 10, 
інтервал одинарний. Усі поля – 15 мм.  
Відступ абзацу – 0,75  
Текст повинен бути побудований за такою 
схемою:  
 Спочатку назва доповіді великими жирними

літерами по центру сторінки (Bookman Old
Style 11);

 Далі через 1 інтервал справа від центру
сторінки ім’я та прізвище автора (Bookman
Old Style 11, жирний, курсив) назва
організації, країна (Bookman Old Style 11,
курсив);

 Потім через 1 інтервал тези доповіді (Times
New Roman 11).

До тез доповідей додається заявка на 
участь. Просимо заповнити її за посиланням: 
http://goo.gl/forms/WPuUdQAKUM 

Зразок оформлення тез доповідей: 

STRATEGIES FOR MANAGEMENT OF 
WATER RESOURCES FOR MAINTAINING 

THE ECOLOGICAL FUNCTIONS OF 
WETLANDS 

Vila Martínez, Martín Alvaro 

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, 
Perú 

The purpose of management strategies is to 

support a better allocation of water to the wetlands 

resources so that they can receive enough water, in 

quality, quantity and timeliness suitable to continue to 

provide their goods and services. 

Попередня програма конференції: 

11 травня 
8:00-9:45 – реєстрація учасників; 
10:00-10:20 - церемонія відкриття 
конференції; 
10:20-12:30 -  пленарне засідання 
конференції; 
12:30-14:00 – екскурсія по СумДУ; 
14:00-15:00 – перерва на обід; 
15:00-18:00 – робота в секціях, дебати. 

12 травня 
10:00-13:00 – робота в секціях, дебати; 
13:00-14:00 – перерва на обід; 
14:00-15:30 – підведення підсумків роботи 
конференції та нагородження учасників. 

Для отримання повної версії програми 
та поточної інформації про конференцію 
завітайте на нашу web-сторінку: 

http://iscs.fem.sumdu.edu.ua 

та у групи в соціальних мережах: 

 http://vk.com/iscs2016 

       https://www.facebook.com/groups/iscs2013 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fgoo.gl%2Fforms%2FWPuUdQAKUM
http://iscs.fem.sumdu.edu.ua/
http://vk.com/iscs2016
https://www.facebook.com/groups/iscs2013

