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Інформаційний лист 

англомовної конференції «Ecology is a priority» 

Запрошуємо Вас взяти участь у англомовній конференції «Ecology is a priority», яка відбудеться 30 березня 2020 року 

в Каразінському навчально-науковому інституті екології (Харків, Україна). 
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Час та місце проведення конференції 

 

Дата проведення конференції: 30 березня 2020 року. 

Початок реєстрації учасників о 9-30 год. 30.03.2020 р., Каразінський  

навчально-науковий інститут екології, пл. Свободи, 6, ауд. 482. 

Початок засідання о 10-00 год. 30.03.2020 р. 

 
 

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів 

 

Тексти матеріалів до публікації мають бути представлені у 

текстовому редакторі Microsoft Word 97-2003 , об’ємом не більше 3 

сторінок формату А4. Мова написання – англійська. 

Стиль шрифту Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 

одинарний, абзац – 0,75. Поля: всі – по 2 см. 

Приклад оформлення матеріалів 
 

Tolstokora A. A., student 

V. N. Karazin Kharkiv National University 

Gololobova O. O., PhD  

Cherkashyna N. I., English Language Supervisor 

AGRO-ECOLOGICAL ASSESSMENT OF SURFACES FOR ORGANIC LANDSCAPING 

 

The publication presents the results of studies on the suitability of soils for private plots for 

organic farming on the example of a private estate in Novopokrovka village in Chuguiv district of 

Kharkiv region. According to the results of the research, it was found that the plots are suitable for 

organic farming. 

Key words: heavy metals, trace elements, organic farming, MAC. 

 

The research was conducted in 2018 on a representative site with an area of 30 m2, which was 

laid on the territory of the private… 
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Ключові дати 

 

25. 03. 2020 – Завершення прийому матеріалів до публікації; 

27. 03. 2020 – Розсилка програми; 

30. 03. 2020 – Робота конференції; 

31. 03 – 1. 04. 2020 – Розсилка матеріалів. 

 

Участь у конференції безкоштовна. Електронна версія збірки буде 

розіслана всім учасникам на електронні адреси. Матеріали надсилати на 

електронну адресу: 

E-mail: monitoring.ecodepart@gmail.com 
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