Інформаційний лист
щодо науково-практичної конференції «Розвиток зон стаціонарної рекреації на заповідних об’єктах, як центрів екологічної освіти»

Науково-практична конференція «Розвиток зон стаціонарної рекреації на заповідних об’єктах, як центрів екологічної освіти» проводиться згідно обласної Комплексної програми охорони довкілля Миколаївської області на 2018 – 2020 роки з метою забезпечення обміну досвідом у сфері організації рекреацій в межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду, освоєння новаторських підходів, підвищення кваліфікації працівників об’єктів природно-заповідного фонду та популяризації охорони навколишнього природного середовища і підвищення екологічної свідомості та освіченості. У зв’язку з заходами щодо запобігання поширення коронавірусу в Україні конференція проводиться у дистанційному форматі.
Тематика конференції:

Ефективна організація рекреації на території об’єктів природно-заповідного фонду.
	Оцінка комплексного впливу рекреації на екосистеми природно-заповідного фонду.
	Особливості здійснення екологічної освіти в межах надання рекреаційних послуг.
	 Основні проблемні питання надання рекреаційних послуг на території об’єктів  природно-заповідного фонду.
Для участі в конференції необхідно в строк до 1 липня поточного року подати до управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації тези доповідей, вимоги до яких наведені нижче.  
Вимоги до оформлення тез
Тези подаються українською або англійською мовами.
	Текстовий редактор: Microsoft Word, формат *.doc або *.rtf.
	Обсяг тез – 2-3 сторінки, нумерацію сторінок не виконувати.
	Параметри сторінки: всі поля – 2 см. формат аркуша паперу – А4, орієнтація – книжкова.
	Інтервал між рядками – 1.
	Шапка тез:
	шрифт Times New Roman, звичайний, розмір – 14 пт, вирівнювання тексту по лівому краю.
	назва тез: шрифт Times New Roman, напівжирний, прописними літерами, розмір 14 пт, вирівнювання тексту по центру.
	прізвище та ініціали авторів, науковий ступінь, назва організації, місто, країна: розміщується через рядок після назви, шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, вирівнювання тексту по лівому краю.

	Текст тез повинен містити:

	постановку проблеми,

виклад основних матеріалів;
висновки,
список літератури.
	Формули: застосовувати редактор формул Microsoft Word. Формула вирівнюється по центру.
	Рисунки/фотографії (максимум – один): розташовувати по тексту, вирівнюючи підписи (Рис. 1. Схема …) по центру. Вони повинні бути чіткими та контрастними, згрупованими як єдиний об’єкт.
	Таблиці (максимум – одна) розташовувати по тексту, шрифт Times New Roman, розмір – 14 пт, над таблицею зазначити її порядковий номер (Таблиця 1), курсив, вирівнювання по правому краю, під яким розмістити назву таблиці, напівжирний, вирівнювання по центру.
	Таблиці та рисунки повинні займати разом не більше 1/3 обсягу тез.
	Список літератури : 1-3 джерела, оформлення стандартне.
	Матеріали, які не відповідають вказаним вимогам – не приймаються.
	 Кількість авторів тез наукової доповіді – не більше трьох.

Публікація матеріалів
Збірник матеріалів конференції буде опублікований з присвоєнням номеру ISBN в друкованому форматі, і розміщеній в електронному форматі на сайті управління екології та природних ресурсів Миколаївської облдержадміністрації. 

 Матеріали конференції електронною поштою направляти на адресу: ecolog@mk.gov.ua

