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Заявка 

на участь у IIІ Міжнародній науково-практичній конференції 

“Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. 

Європейський досвід і перспективи” 

(м. Львів, 14 вересня 2018 року) 

Прізвище, ім`я, по батькові 

Науковий ступінь, вчене звання 

Місце роботи, посада 
Адреса для листування, телефон, e-mail 

Планую (потрібне підкреслити, або вписати): 

Виступити з доповіддю на пленарному або секційному засіданні 
Взяти участь як слухач 

Взяти участь у виставці товарів і рекламі послуг 

Тема доповіді 
Секція № 

Необхідність у збірнику матеріалів 
Потреба в житлі (так, ні) 

Підпис    

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЙ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА 

ПОЛІТЕХНІКА» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКОЛОГІЧНА ЛІГА 
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Шановні колеги! 

Оргкомітет ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Екологічна безпека як основа сталого розвитку суспільства. 

Європейський досвід і перспективи» запрошує Вас взяти участь у 

роботі конференції, яка відбудеться 14 вересня 2018 року у 
Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. На 

конференції планується розглянути такі питання: 

• екологічні імперативи сталого розвитку; 

• функціонування природоохоронних територій, урбоекологія, 
ландшафтна архітектура, садово-паркове господарство, лісівництво, 

агроекологія, біоіндикація забруднень; 

• екологічна та техногенна небезпека об'єктів, новітні 

природоохоронні технології; 

• екологічна безпека транспорту, енергетична ощадність, хімічні 

технології пально-мастильних матеріалів; 

• рекультивація та фітомеліорація девастованих ландшафтів, 
геоекологія, екологічна небезпека пожеж у природних екосистемах; 

• застосування геоінформаційних систем та комп’ютерних технологій 
в екологічній безпеці, моделювання небезпечних процесів та явищ у 

довкіллі, оцінювання екологічних ризиків; 

• інноваційні рішення у водопостачанні та водовідведенні, 

оптимізація роботи очисних споруд та обробка осадів; 

• управлінські, правові, економічні аспекти екологічної безпеки, 
екологічний контроль, менеджмент і аудит. 

 
Наукові секції конференції: 

1. Екологічна небезпека техногенних водойм, девастованих 

ландшафтів (сміттєзвалищ, відвалів, кар’єрів), пожеж у екосистемах, 
промислових та інших об’єктів. 

2. Урбоекологія, ландшафтна архітектура, садово-паркове 

господарство, агроекологія, лісівництво. 
3. Екологічна безпека транспорту, хімічні технології пально- 

мастильних матеріалів, комп’ютерні та інформаційні технології в 

екології. 
4. Інноваційні рішення у водопостачанні та водовідведенні. 

5. Управлінські, правові, економічні аспекти екологічної безпеки, 

екологічний менеджмент і аудит, екологічна освіта. 

 
Умови участі в роботі конференції 

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати в оргкомітет 

до 4 вересня 2018 року: 

• заявку на участь у конференції за формою, що додається (на кожного 
учасника окремо); 

• тези обсягом 1 повну сторінку в електронному вигляді (надіслати 
електронною поштою до оргкомітету); 

• копію квитанції про оплату. 

 
Фінансування 

Організаційний внесок учасника конференції становить 100 
гривень, який включає роздатковий матеріал, публікацію однієї тези 

доповіді та можливість завантажити електронний варіант збірника 

матеріалів конференції. Кожна додаткова публікація автора 

становить 100 гривень. Вартість друкованого збірника додатково 
становить 100 гривень. 

Організаційний внесок закордонного учасника конференції 

становить 10 доларів США (збірник входить у оргвнесок для 
закордонного учасника). 

Оргнесок слід надати під час реєстрації або перераховувати 

поштовим переказом Хром’як Уляні Володимирівні (моб. тел. 

+380971865604) з поміткою «за участь у конференції» на адресу: вул. 

Клепарівська, 35, м. Львів, 79007, ЛДУБЖД. 
Оплата за проїзд, проживання та харчування учасниками 

здійснюється за власний рахунок. 

 

Наші партнери: 

  
 

 
 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції 

Обсяг тексту тез доповідей не повинен перевищувати 1 повну 

сторінку формату А4, набраних однією з робочих мов конференції на 
комп’ютері в редакторі WORD for WINDOWS. Один автор може 

подати не більше трьох тез. На адресу оргкомітету надсилають тези 

доповідей в одному примірнику на паперовому носії та в 
електронному вигляді без нумерації сторінок. Друкований варіант 

повинен бути підписаний авторами та повністю відповідати 

електронній версії. Розміри полів: по 20 мм з усіх сторін. Гарнітура 
– Times New Roman, 14 кегль, міжрядковий інтервал – 1,0. 

Робочі мови конференції – українська, англійська, польська. 

 
Структура матеріалів конференції: 

• ліворуч у верхньому рядку проставляють УДК; 

• у наступному рядку, посередині аркуша великими літерами 

напівжирним шрифтом друкується назва доповіді; 

• у наступному рядку малими літерами курсивом друкуються 
ініціали і прізвища авторів, науковий ступінь та вчене звання; 

• у наступному рядку малими літерами курсивом друкуються місце 
праці і країна проживання; 

• через рядок посередині аркуша великими літерами напівжирним 
шрифтом друкується назва доповіді англійською мовою; 

• у наступному рядку малими літерами курсивом друкуються 
ініціали і прізвища авторів, науковий ступінь та вчене звання 

англійською мовою; 

• у наступному рядку малими літерами курсивом друкуються місце 
праці і країна проживання англійською мовою; 

• пропустивши один рядок, з абзацу друкується основний текст; 

• заголовок „Література:” друкують по центру 14 кеглем; 

• формули та малюнки розміщують у тексті. Формули створюють в 

редакторі Microsoft Equation або MathType. Малюнки створюють в 

графічних редакторах. 

 

Приклад оформлення матеріалів конференції 

 
Текст матеріалів конференції подальшому редагуванню не 

підлягає і є оригіналом для виготовлення збірника. Матеріали, які не 
відповідають зазначеним вимогам і надіслані пізніше встановленого 

терміну, не розглядатимуться і авторам не повертаються. 

 
Адреса та контакти оргкомітету: 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, вул. 

Клепарівська, 35, м. Львів, 79007. 
+380971865604 – Хром’як Уляна Володимирівна; 

+380676733265 – Попович Василь Васильович. 

E-mail: eco.conf.lsuls2018@gmail.com 
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