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Час і місце проведення: 

 29.05.2020 р., Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Червоненське вище професійне училище» (с. Червоне Золочівського району 

Львівської обл.). 

 

Конференція присвячена: 

 обговоренню актуальних проблем охорони та збереження природних 

ресурсів, запобіганню і усуненню негативного впливу господарської та іншої 

діяльності на навколишнє природне середовище;  

 удосконаленню інструментарію охорони біорізноманітності та 

забезпечення умов сталого розвитку Карпатського регіону і прилеглих 

територій;  

 обговоренню заходів для збереження цінних природних та історико-

культурних комплексів і об’єктів Північного Поділля.  

 

Цільова аудиторія: представники територіальних громад та органів 

виконавчої влади, науковці й освітяни, експерти і практики, представники 

громадських організацій та інших зацікавлених сторін Львівщини, прилеглих 

територій тощо.  

 

Тематичні напрями конференції: 

 Наукові та практичні заходи щодо охорони й використання природних 

ресурсів території: проблеми, механізми, досвід, інновації та конкурентні 

технології. 

 Правові та організаційні засади легалізації використання природних 

ресурсів на рівні територіальних громад в контексті чинного природоохоронного 

законодавства. 

 Флористичне та фауністичне різноманіття природоохоронних територій та 

проблеми його охорони, збереження та відновлення. Екоосвітня рекреаційно-

туристична діяльність як запорука збереження природного довкілля.  



Матеріали й тези доповідей будуть опубліковані окремим виданням і 

вручені під час реєстрації учасників конференції. Передбачається внесення 

учасниками конференції організаційного внеску (за участь в конференції), що 

покриватиме видатки на видання матеріалів конференції, каву-брейк тощо.  

Інформація й адреси для кореспондування щодо конференції, анкета 

учасника, терміни подання матеріалів тощо будуть надіслані у ДРУГОМУ 

ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПОВІДОМЛЕННІ (до 05.05.2020). 

 

УВАГА!!! У разі введення змін періоду чи норм обмежувальних заходів 

карантину, спричинених поширенням коронавірусу SARS-CoV-2 (постанова 

КМУ № 211 від 11.03.2020), час проведення конференції може бути перенесений, 

про що буде повідомлено.     

 

Вимоги до тез доповідей 

Тези доповіді повинні мати інформативний характер і не можуть 

перевищувати однієї сторінки формату А4. Оргкомітет приймає не більше двох 

доповідей від автора. Доповіді, підготовлені на комп’ютері в редакторі Word, 

подаються українською мовою. Гарнітура — Times New Roman. Міжрядковий 

інтервал — 1.1, кегль — 11; поля: ліве — 20 мм; праве — 20 мм; верхнє — 20 мм; 

нижнє — 25 мм, абзацний відступ — 10 мм. Назви файлів на електронних носіях 

повинні містити прізвище автора (першого співавтора). 

Порядок розташування матеріалу такий (кожен блок друкувати після 

пропуску одного рядка): назва доповіді українською мовою (посередині, 

великими літерами, напівжирний); назва доповіді англійською мовою 

(посередині, великими літерами, звичайний); ім’я (повністю) та прізвище автора 

чи співавторів (посередині, малими літерами, через кому, напівжирний); назва 

організації та повна поштова адреса (у двох рядках, посередині, малими літерами, 

курсив); анотація англійською мовою (з абзацу, курсив, до п’яти рядків); тези 

доповіді українською мовою (з абзацу, звичайний). 

 
Приклад оформлення тез доповідей 
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The role of scientific and educational potential for formation of ecological knowledge and competences 

in the conditions of reform of the economy is considered. The structure, problems and dynamics of formation of 
scientific and educational potential of the Western region of Ukraine on ecology, its importance for nature 
conservation activity are researched. 

Екологічні проблеми нині мають глобальний характер. У проекті Концепції сталого розвитку 
України (2001 р.) вказано, що «їх виникнення пояснюється багаторічним споживацьким ставленням 
суспільства до природи, незнанням та руйнуванням народних традицій раціонального 
природокористування, недооцінкою екологічних знань у системі освіти, низьким рівнем впровадження 
в практику досягнень науки, слабким матеріально-технічним та методичним забезпеченням наукових 
досліджень та освітнього процесу»…..  

 


