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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

    Запрошуємо Вас 5 - 6 грудня 2019 року взяти 

 участь у  

І Міжнародній науково-практичній конференції  
 

”ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНО-

РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ”  
 

Конференція відбудеться на базі Львівського 

державного університету  безпеки життєдіяльності  

(м. Львів, вул. Клепарівська, 35). 

 

Мови конференції: українська, англійська, польська. 

                            
Наукові секції конференції: 

1.Роль природно-ресурсного потенціалу в розвитку 

об’єктів туристично-рекреаційного комплексу. 

2.Екологічні проблеми об’єктів туристично-

рекреаційного комплексу та шляхи їх вирішення.  

3.Екологічна безпека рекреаційних ландшафтно - 

архітектурних комплексів. 

4.Урбоекологія, садово-паркове господарство, 

лісівництво. 
 

Умови участі  в роботі конференції: 

Для участі у конференції, потрібно надіслати на 

електронну адресу оргкомітету eco.conf.2019@ukr.net до 

20 листопада 2019 року: 

- заявку на участь у конференції за формою, що 

додається (на кожного учасника окремо); 

- тези обсягом 2 повні сторінки в електронному 

вигляді (надіслати електронною поштою до 

оргкомітету); 

- копію квитанції про оплату. 
 

Фінансування. 
Організаційний внесок учасника конференції 

становить 100 гривень, який включає публікацію однієї 

тези доповіді та можливість завантажити електронний 

варіант збірника.   

Організаційний внесок закордонного учасника 

конференції, становить  10 доларів США (електронний 

збірник входить у оргвнесок для закордонного 

учасника). 

Оргвнесок слід перерахувати на банківський 

рахунок 414949911384 Шуплату Тарасу Ігоровичу 

(моб.тел. +380964690126) з поміткою “за участь у 

конференції”. 

Оплата проїзду, проживання та харчування 

учасниками здійснюється за власний рахунок. Про 

прибуття просимо попередити заздалегідь. 
 

Наші партнери: 

  

  
 

Вимоги до оформлення матеріалів конференції: 
Обсяг тексту тез доповідей не повинен 

перевищувати 2 повні сторінки формату А4 
набраних однією з робочих мов конференції, на 
комп’ютері у текстовому редакторі WORD (версія 
не нижче 6.0) для WINDOWS.  Один автор може 
подати не більше двох тез. 

Розміри полів: по 20 мм з усіх сторін. Шрифт 
Times New Roman Cyr, кегль 12, міжрядковий 
інтервал 1,0 (заголовки таблиці та підписи під 
рисунками слід друкувати через 1 інтервал),  абзац 
– 1,25 см,  без нумерування сторінок. 

 

Структура матеріалів конференції: 

• 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.  
 

ЗАЯВКА 

на участь у I Міжнародній науково-практичній 

конференції «Екологічна безпека об’єктів туристично-

рекреаційного комплексу» 
 

Прізвище ______________________________  

Ім’я__________По батькові _______________ 

Навчальний заклад ______________________ 

Посада________________________________ 

Адреса ________________________________ 

e-mail:_________________________________ 

Контактний телефон_____________________ 

Планую (потрібне підкреслити) виступити  

з доповіддю, взяти участь як слухач. 

Назва доповіді __________________________  

_______________________________________ 

Секція_________________________________ 

Потреба в технічних засобах_______________ 

Чи потрібне житло?______________________ 

Підпис_________________________________ 
 

Текст матеріалів конференції подальшому 

редагуванню не підлягають і є оригіналом для 

виготовлення електронного збірника. Матеріали, які не 

відповідають зазначеним вимогам або надіслані пізніше 

встановленого терміну, не розглядатимуться. 
 

Адреса та контакти оргкомітету: 

Львівський державний університет безпеки 

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

+380971827288 – Босак Павло Володимирович; 

+380964690126 – Шуплат Тарас Ігорович. 

E-mail: eco.conf.2019@ukr.net 
 


