
ЗАЯВКА 
на участь у Всеукраїнській науково-

практичній конференції «АКТУАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ 
ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КАДАСТРУ, ГІС ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 
Прізвище, ім’я, по-батькові _______________ 
_______________________________________ 
Науковий ступінь, вчене звання____________ 
_______________________________________ 
Місце роботи (навчання)__________________ 
_______________________________________ 
Посада_________________________________ 
_______________________________________ 
Назва доповіді __________________________ 
_______________________________________ 
Тематичний напрямок___________________ 
_______________________________________ 
Форма участі в роботі конференції: 
- виступ на пленарному засіданні 
- участь у роботі  конференції без виступу; 
- публікація тез без участі в роботі 
конференції. 
Потреба у технічному забезпеченні (вказати 
тип пристрою): 
 - потрібен; 
 - не потрібен. 
КООРДИНАТИ ДЛЯ ЗВ’ЯЗКУ: 
Поштова адреса _________________________ 
Контактний телефон _____________________ 
E-mail__________________________________ 
Потреба проживання в готелі ОДАУ ________ 
Витрати, пов’язані з перебуванням на конференції 
(проїзд, проживання, харчування), оплачують 
учасники або сторона, яка їх відряджає.  

 
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: 

 
 

Корлюк С.С. – професор, ректор ОДАУ – голова 

оргкомітету; 

 Малащук О.С. – к.е.н., доцент, перший проректор 

ОДАУ – заступник голови оргкомітету;  

Дорош О.С. – д.е.н., проф. зав. кафедрою 

управління земельними ресурсами НУБiП; 

Юрковський Р.Г. – к.т.н., проф., зав.кафедрою 

інженерної геодезії ОДАБА 

Михайлюк В.І. – д.г.н., професор, зав.кафедрою 

землеустрою та кадастру ОДАУ; 

Мартієнко А.І. – д.е.н., с.н.с., зав.відділом 

економічного регулювання природокористування 

ІПРЕЕД НАН України 

Фоменко В.А. – к.е.н., доцент, декан інженерного 

факультету ОДАУ;  

 

Для участі в конференції необхідно надіслати: 

1) заявку (за вказаною формою); 

2) електронний варіант тез та заявки (ім’я файлу 

повинно відповідати прізвищу автора). 

за електронною адресою: zemodau@gmail.com 

або за поштовою адресою: Україна, Одеса,                  

вул. Пантелеймонівська, 13 

 

Кінцевий термін подання заявки та тез – 

31 травня 2017р. 

 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

за підтримки 

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ 
ГЕОДЕЗІЇ, КАРТОГРАФІЇ ТА КАДАСТРУ 

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕРЖГЕОКАДАСТРУ В 
ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

ДП «Укргеоінформ» (Одеська філія) 

 
Всеукраїнська науково-практична 

конференція  
«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ 

ВЕКТОРИ РОЗВИТКУ ГЕОДЕЗІЇ, 
ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КАДАСТРУ, ГІС ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ» 
 

 
Інформаційне повідомлення 

15-16 червня 2017 р. 
Одеса  

mailto:zemodau@gmail.com


Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у 
роботі Всеукраїнської науково-

практичної конференції «АКТУАЛЬНІ 
ПРОБЛЕМИ ТА СУЧАСНІ ВЕКТОРИ 

РОЗВИТКУ ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ, 
КАДАСТРУ, ГІС ТА 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ», 
яка  відбудеться 15-16 червня 2017 р. 

 
До участі на всеукраїнській 

конференції запрошуються науковці, 
аспіранти, представники органів 
державної влади та місцевого 
самоврядування, науково-дослідних,  
проектних організацій, комерційних 
фірм та інших організацій, чия 
діяльність має відношення до тематики 
конференції. 

 
 
Робочі мови конференції – 

українська, російська, англійська. 
 
 

ВИДАННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ 
За матеріалами конференції 

передбачається видання збірника тез 
доповідей. Всі доповіді будуть 
розміщені на офіційному веб-сайті 
Одеського державного аграрного 
університету - osau.edu.ua.  

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-

ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 
 
 

 Геодезичне забезпечення робіт 

із землеустрою 

 Практичні аспекти сучасного 

землеустрою 

 ГІС в територіальному 

управлінні та містобудуванні 

 Еколого-економічні проблеми 

природокористування 

 Перспективи розвитку 

державного земельного 

кадастру 

 
 
 
 
 
 

ПРАВИЛА ПОДАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 
ТЕЗ 

1. До публікації приймаються наукові праці, 
які не друкувалися раніше. 
2. Обсяг повні 2-4 повні сторінки А5, 
надруковані з використанням текстового 
редактору Microsoft Word. Поля: верхнє – 15 
мм, нижнє – 15мм, ліве – 15 і праве – 20 мм, 
інтервал – одинарний, перший рядок абзацу – 
відступ 5 мм. Слова друкуються без 
переносів. Шрифт – Times New Roman. Всі 
нетекстові об’єкти створюються вбудованими 
засобами Word. Формули – за допомогою 
редактора Microsoft Equation 3.0. 
3. Рукопис повинен бути оформленим із 
дотриманням вищезазначених вимог та 
ретельно перевіреним. Доповіді, що 
оформлені без дотримання вимог не будуть 
опубліковані. 

Зразок оформлення 
УДК 

НАЗВА 
(шрифт №11, великі літери, напівжирні вирівнювання 

по центру) 
Ініціали, прізвище, вчені звання авторів 

(шрифт №11, курсив, напівжирний вирівнювання по 
центру) 

Назва навчального закладу, місто 
(шрифт №11, вирівнювання по центру) 

Текст тез (шрифт №11, вирівнювання по ширині) 
Таблиця 1 – Назва таблиці (шрифт №10, курсив) 
Рисунок 1 – Назва рисунка (шрифт №10, курсив) 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (шрифт №10, великі літери, 
напівжирні, вирівнювання ширині, оформлення 
відповідно з ДСТУ 2006 та інструкцією ВАК України, 
подається загальним списком і складається в порядку 
черговості посилань в тексті мовою оригіналу) 

Оргкомітет залишає за собою право 
відбору та редагування рукописів наукових 
праць. 

Чекаємо на Вас! 


