
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 
 

19-21 травня 2021 р. буде проводитися 
SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
SUSTAINABLE FUTURES: ENVIRONMENTAL, 
TECHNOLOGICAL, SOCIAL AND ECONOMIC 
MATTERS. В рамках даної конференції  
19 травня 2021 р. на базі ДУ «Інститут геохімії 
навколишнього середовища НАН України» буде проходити воркшоп «Інноваційні підходи 
вирішення екологічних проблем (IASEI-WS'2021)». 

 

Наукові напрямки воркшопу: 
1. Охорона навколишнього середовища. 
2. Ядерна та радіаційна безпека. 
3. Комплексні, економічні та технологічні рішення. 
4. Проблеми навчання та підвищення кваліфікації. 

 

Сайт конференції: https://icsf.ccjournals.eu/2021/index2.html  
Сайт воркшопу: http://www.igns.gov.ua/iasei-ws-2021  
 

Подання матеріалів: під час реєстрації потрібно обрати семінар IASEI-WS'2021. 
Статті подаються тільки англійською мовою. Об’єм статті (6-12 сторінок). Подані матеріали 
будуть відрецензовані чотирма членами програмного комітету за критеріями новизни, 
технічної якості, актуальності, оригінальності, значущості та прозорості. Програмний комітет 
використовує ці рецензії для визначення, які статті будуть прийняті для презентації на 
конференції. Результати рецензування будуть розіслані контактним авторам електронною 
поштою разом із коментарями. Виступ на воркшопі можливий однією з трьох мов за вибором 
учасника: українська, російська, англійська. 

 

Обов’язкові вимоги для участі у воркшопі: 
1. Матеріали мають бути: 

 оригінальними (не поданими в інші місця для одночасного розгляду); 
 презентована доповідь (принаймні одним з авторів); 
 відповідати тематиці IASEI-WS'2021. 

2. Приймається максимум дві статті одного автора. 
3. В одній статті не повинно бути більше п’яти авторів. 
4. Самоцитування не повинно перевищувати 10%. 
 

Публікація. Прийняті статті англійською мовою будуть опубліковані у журналі 
E3S Web of Conferences (eISSN: 2267-1242 / видавець: EDP Sciences). За публікацію статті 
вноситься оплата в розмірі 60 євро +150 грн. (не залежно від кількості авторів). Оплата 
статті здійснюється тільки після повідомлення про прийняття статті програмним комітетом. 

 

Важливі дати: останній термін подання матеріалів: 31 грудня 2020 року. 
Повідомлення про прийняття матеріалів: 1 березня 2021 року. 
Дата проведення воркшопу: 19 травня 2021 року. 

Місце проведення семінару: ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища 
НАН України», Україна, м. Київ, вул. Академіка Палладіна, 34а. 

 

Контакти: Яцишин Андрій Васильович, +380-66-108-39-07, igns.tech@gmail.com. 


