МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНА РАДА З

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ
МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ :

Заявка

1. Тези доповіді подають у вигляді
файлу (на CD-R) і не повинні
перевищувати дві сторінки тексту
формату А4, набраного у редакторі
MS Word.
2. Поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2,0
см.
3. Гарнітура: Times New Roman, кегль
(розмір) 14, міжрядковий інтервал 1,0,
українською, російською, англійською та
інш. мовами.
4. У правому верхньому кутку – Назва
напряму.
5. Нижче
назва
доповіді
–
ПРОПИСНИМИ літерами симетрично
тексту.
6. Нижче, симетрично тексту – ініціали
та прізвище автора(ів), науковий ступінь і
вчене звання, посада, місце роботи.
7. Через 1,5 інтервали – текст тези з
відступом 0,9 см.
8. За необхідності друкується список
використаних джерел, оформлений згідно
вимог державного стандарту.
9. До диску CD-R додається текст,
друкований на папері в 2-х примірниках,
один з яких підписується автором(-ами).

на участь в конференції

За додатковою інформацією стосовно
проведення
конференції
просимо
звертатись за наступними телефонами:
тел./факс: (048) 722 66-74,
е-mail: iprei@odessa.ukrtel.net

ПИТАНЬ МОРСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН
УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ РИНКУ ТА ЕКОНОМІКО-

Прізвище _________________________________
Ім’я _____________________________________
По батькові ______________________________
Організація _______________________________
Посада ________________________________
Вчене звання ______________________________
Науковий ступень ________________________
Адреса (з індексом) _______________________
Телефон (служб./дом.) ___________________
E-mail _________________________________
Тема доповіді __________________________
_________________________________________
Планую (необхідне підкреслити):





виступати з доповіддю (5-7 хв)
виступати з інформацією (до 3 хв)
взяти участь як слухач
тільки друк тез

на секції (вказати секцію із вказаного
переліку):
______________________________________
Проживати планую:___________________
______________________________________
_____________
дата

ЕКОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ НАН УКРАЇНИ

Запрошення
Секція «Дослідження економічних
проблем морегосподарського
комплексу»
Науково-практичної конференції
«Морські дослідження і технології
в Україні:стан та перспективи
розвитку»

________________
підпис

м. Одеса
11 листопада 2016 року
об 11.00

Шановні колеги !
Оргкомітет
науково-практичної
конференції «Морські дослідження і
технології в Україні:стан та
перспектив розвитку» та секція
«Дослідження економічних проблем
морегосподарського
комплексу»
запрошує Вас прийняти участь.
До участі в роботі секції
запрошуються науковці, провідні
спеціалісти та керівники науководослідних та проектних інститутів,
вищих
навчальних
закладів,
підприємств
морегосподарського
комплексу, державних виконавчих
органів та інспекцій.
Метою Секції є:
 аналіз
та
оцінка
стану
економічних проблем в галузі
досліджень щодо розвитку
морегосподарського комплексу
України (МГК), представлення
результатів
наукових
і
практичних досліджень АзовоЧорноморського басейну та
впровадження
їх
у
виробництво;

 наукове
обговорення
перспектив
розвитку
економічних досліджень МГК і
створення
«морських»
технологій в Україні;
 визначення пріоритетних (на
національному рівні) напрямів
наукових досліджень розвитку
МГК
на
короткоі
середньострокову перспективи
та розробка пропозицій до
проекту концепції державної
цільової
науково-технічної
програми в галузі морських
досліджень і технологій;
Секція
«Дослідження
економічних
проблем
морегосподарського
комплексу»
проходитиме у формі
круглого
столу за відповідними напрямами:
економічні
проблеми
рибного
господарства, портової діяльності,
судноплавства та суднобудування,
розвитку рекреаційно-туристичної
сфери,
економіко-екологічні
проблеми МГК;

Організатор:
 Інститут проблем ринку та
економіко-екологічних
досліджень НАН України
Дата проведення заходу (Секції)
11.11.2016 р.

Місце проведення:
Засідання секції відбудеться за
адресою:
65044,
м.
Одеса,
Французький бульвар, 29, каб. 47;

Контактні дані:
Тел./факс: (048) 722-66-74; (048)
776-00-14; моб. тел.: 097-346-98-87
Вчений секретар ІПРЕЕД НАН
України, Хумарова Ніна Іполитівна.
Робочі
мови
конференції:
українська, російська.

