
                        

                  Програмний комітет: 
Кузик Андрій Данилович, д.с-г.н., професор, 

проректор з науково-дослідної роботи ЛДУБЖД; 

Попович Василь Васильович, д.т.н., доцент, 

начальник навчально-наукового інституту цивільного 

захисту ЛДУБЖД; 

Меньшикова Ольга Володимирівна, к.ф.-м.н., 

доцент, заступник начальника навчально-наукового 

інституту цивільного захисту ЛДУ БЖД; 

Циганок Людмила Василівна, президент Професійної 

асоціації екологів України; 

Геник Ярослав Вячеславович,  д.с.-г.н., доцент, 
завідувач  кафедрою ландшафтної архітектури, садово-

паркового господарства та урбоекології НЛТУ України; 

Мальований Мирослав Степанович, д.т.н., професор, 

завідувач кафедри прикладної екології та 

збалансованого природокористування НУ «Львівська 

політехніка»; 

Копій Леонід Іванович, д.с-г.н., професор, завідувач 

кафедри екології НЛТУ України; 

Кучерявий Володимир Панасович, д.с-г.н., професор, 

професор кафедри ландшафтної архітектури, садово-

паркового господарства та урбоекології НЛТУ України, 

IFLA; 
Параняк Роман Петрович, д.с-г.н., професор, 

завідувач кафедри екології ЛНУ ветеринарної 

медицини та біотехнологій; 

Міронова Наталія Геннадіївна, д.с-г.н., доцент, 

професор кафедри екології Хмельницького НУ; 

Telak Oksana, PhD, Head of State and Safety Sciences 

Department Faculty of Civil Safety Engineering The Main 

School of Fire Service, Warsaw, Poland; 

Telak Jerzy, PhD, Prof., Head of Logistics Department, 

University of Social Sciences, Warsaw, Poland; 

Samberg Andre, Professor of Practice, Dr.. Expert and 
project evaluator of the  European Commisions, Brussels, 

Belgium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Організаційний комітет конференції: 
Голова оргкомітету: 

Баланюк Володимир Мірчович, д.т.н., доцент, 

начальник  кафедри екологічної безпеки ЛДУБЖД. 
 

Члени оргкомітету: 

Гринчишин Наталія Миколаївна, к.с.-г.н., доцент 

кафедри екологічної безпеки ЛДУБЖД; 

Степова Катерина Вікторівна, к.т.н., доцент кафедри 

екологічної безпеки ЛДУБЖД; 

Сиса Леонід Володимирович, к.х.н., доцент, доцент 

кафедри екологічної безпеки ЛДУБЖД; 

Шуплат Тарас Ігорович, к.с.-г.н., викладач кафедри 

екологічної безпеки ЛДУБЖД;  
Гоцій Наталія Данилівна, викладач кафедри 

екологічної безпеки ЛДУ БЖД; 

Босак Павло Володимирович, викладач кафедри 

екологічної безпеки ЛДУБЖД; 

Волощишин Андрій Ігорович, начальник курсу ННІЦЗ, 

ЛДУБЖД; 

Король Катерина Анатоліївна, ад’юнкт кафедри 

екологічної безпеки ЛДУБЖД; 

Федів Ірина Сергіївна, ад’юнкт кафедри екологічної 

безпеки ЛДУБЖД; 

Конанець Роман Миколайович, ад’юнкт кафедри 

екологічної безпеки ЛДУБЖД; 
Шуригін Владислав Ігорович, ад’юнкт кафедри 

екологічної безпеки ЛДУБЖД; 

Рак Юлія Миколаївна, ад’юнкт кафедри екологічної 

безпеки ЛДУБЖД; 

Федан В’ячеслав Богданович, відділ технічного 

забезпечення  ЛДУБЖД. 

 

Відповідальні секретарі: 
Гоцій Наталія Данилівна, викладач кафедри 
екологічної безпеки ЛДУ БЖД 

Шуплат Тарас Ігорович, к.с.-г.н., викладач кафедри 

екологічної безпеки ЛДУ БЖД  
 

 

 

 

 

 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БЕЗПЕКИ 

ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІВ УКРАЇНИ     

 

ЗЗААППРРООШШЕЕННННЯЯ  

 

 
 
 

 
«ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ» 

 
IV МІЖНАРОДНА 

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

 
 

26 БЕРЕЗНЯ  2021 РОКУ



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Оргкомітет ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «Екологічна безпека як основа сталого 

розвитку суспільства. Європейський досвід і 

перспективи» запрошує вас взяти участь у роботі 

конференції, яка відбудеться 26 березня 2021 року у 

Львівському державному університеті безпеки 
життєдіяльності (м. Львів, вул. Клепарівська, 35). 

Форма проведення конференції: заочна, 

дистанційна. 

Відбудеться у режимі відеоконференції із 

використанням програмного забезпечення ZOOM.  

Доступ до участі у відеоконференції буде надано 

після підтвердження оплати організаційних внесків і 

відповідності матеріалів конференції вимогам до 

оформлення. 

Початок  конференції   -  26 березня  2021  року  

об 1000   по київському часу. 
 

Наукові секції конференції: 

1.Екологічні аспекти безпеки життєдіяльності. 

2.Екологічна безпека в промисловому комплексі. 

3.Інноваційні технології захисту довкілля. 
4.Збереження біорізноманіття  в умовах  техногенезу. 

 

Умови участі в роботі конференції  
Для участі у роботі конференції необхідно надіслати 

в оргкомітет до 21 березня 2021 року: 

 заявку на участь у конференції за формою, що 

додається (на кожного учасника окремо); 

 тези обсягом 3 повні сторінки в електронному вигляді 

(надіслати електронною поштою до оргкомітету); 

 копію квитанції про оплату. 
 

Фінансування 
Організаційний внесок учасника конференції, який 

становить 150 гривень, який включає: публікацію 

однієї тези доповіді, отримання електронного варіанта 

збірника матеріалів конференції і сертифікат учасника. 

У сертифікаті будуть вказані години участі: за 

заочну форму участі (лише публікація тез) – 3 години 

(0,1 кредиту), за дистанційну участь  (подача тез і 

дистанційна участь) – 6 годин (0,2 кредиту), за 

дистанційну участь (подача тез і доповідь на 
секційному засіданні)  – 9 годин (0,3 кредиту). 

Кожна додаткова публікація автора (авторів) коштує 

150 гривень. 

    

Оргвнесок слід перерахувати банківським 

переказом на рахунок ПБ 5168757405857030 

Шуплату Тарасу Ігоровичу (моб. тел. 

+380964690126) з поміткою «за участь у 

конференції».        
 

Наші партнери: 

Національний лісотехнічний університет України; 

Universytet przyrodniczy w Lubline; 

Департамент екології та природних ресурсів 
Львівської обласної державної адміністрації; 

Головне управління ДСНС України у Львівській 

області; 

Національний екологічний центр України. 
 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 

Обсяг тексту тез доповідей не повинен 

перевищувати 3 повні сторінки формату А4, 

набраних однією з робочих мов конференції  в 

редакторі WORD for WINDOWS. Один автор 

може подати одноосібно чи у співавторстві не 

більше трьох тез. На адресу оргкомітету надсилати 

тези доповідей в електронному вигляді без 

нумерації сторінок. 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 - назва 
доповіді; 

 у наступному рядку малими літерами курсивом - 

ініціали і прізвище автора (авторів), науковий 

ступінь та вчене звання; 

  у наступному рядку малими літерами курсивом 

- місце праці і країна проживання; 

 через рядок посередині аркуша великими 

літерами напівжирним шрифтом - назва доповіді 

англійською мовою; 

 у наступному рядку малими літерами курсивом - 

ініціали і прізвища авторів, науковий ступінь та 
вчене звання англійською мовою; 

  у наступному рядку малими літерами курсивом - місце 

праці і країна проживання англійською мовою; 

 пропустивши один рядок, з абзацу друкується основний 

текст; 

 заголовок “Література:” друкують по центру 14 кеглем; 

 формули, таблиці та малюнки розміщують у тексті. 
Формули набирають в редакторі Microsoft Equation або 

MathType. Малюнки створюють у графічних редакторах. 

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. 

 Демонстраційні матеріали до доповідей просимо 

надсилати на вказану електронну адресу до початку 

конференції. 
 

ЗАЯВКА 

на участь у IV Міжнародній науково-практичній 

конференції «Екологічна безпека як основа сталого 

розвитку суспільства. Європейський досвід і 

перспективи».  
 

Прізвище ____________________________________  

Ім’я__________По батькові _____________________ 

Навчальний заклад 

(організація)__________________________________ 
Факультет (інститут, кафедра), курс ______________ 

Адреса установи_______________________________ 

e-mail:_______________________________________  

Контактний телефон___________________________ 

Назва доповіді ________________________________  

_____________________________________________ 

Секція_______________________________________ 

Форма участі (дистанційна/заочна)_______________ 
 

Адреса оргкомітету: 

Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності, вул. Клепарівська, 35, м. Львів, 79007. 

E-mail: ecoconf2021@gmail.com 
 

Інформаційна підтримка та консультація: 

+380673520962 – Конанець Роман Миколайович;  

+380689990097 – Шуригін Владислав Ігорович 
 

mailto:ecoconf2021@gmail.com

