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Відкриття конференції та пленарне засідання
 „Aktualne problemy i mechanizmy prewencyjne w dziedzinie ochrony środowiska
obszarów przygranicznych Ukrainy i Polski” /// «Актуальні проблеми та запобіжні
механізми в галузі охорони навколишнього природного середовища
прикордонних територій України та Польщі»
Місце і час проведення: Львівський будинок вчених (м. Львів, вул. Листопадового Чину, 6),
початок о 11.00 год.
24.10.2019 р. (четвер)
Робота секцій конференції:
1. „Ekologiczno-ekonomiczne i prawne aspekty ochrony środowiska obszarów
przygranicznych Ukrainy i Polski” // «Еколого-економічні та правові аспекти
охорони навколишнього природного середовища прикордонних територій
України та Польщі»
Tematy sekcji: // Тематика секції:
1.1. Еkonomiczna regulacja bezpieczeństwa ekologicznego regionu transgranicznego:
doświadczenia Ukrainy i Polski /// Економічне регулювання екологічної безпеки
транскордонного регіону: досвід України та Польщі.
1.2. Normatywno-prawna ochrona środowiska pogranicza polsko-ukraińskiego // Нормативноправове забезпечення охорони довкілля українсько-польського прикордоння.
Місце і час проведення: Державна установа «Інститут регіональних досліджень ім.
М. І. Долішнього НАН України» (м. Львів, вул. Козельницька, 4), початок о 10.00 год.
2. «Ekologiczne i naturalne zasady monitorowania i oceny ekosystemów i siedlisk w
obszarach przygranicznych Polski i Ukrainy» /// «Еколого-природничі засади
моніторингу та оцінки стану екосистем й оселищ на прикордонних територіях
Польщі та України»
Tematy sekcji: // Тематика секції:
2.1. Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach przygranicznych // Збереження
біорізноманіття на прикордонних територіях.

2.2. Obszary chronione w strefie przygranicznej // Об’єкти природно-заповідного фонду на
прикордонних територіях.
2.3. Stan lasów iglastych w kontekście globalnych i lokalnych zmian w środowisku i wpływów
antropogenicznych // Стан хвойних лісів у контексті глобальних та локальних змін
середовища й антропогенних впливів.
2.4. Zasady filogeograficzne do oceny ochronnego stanu gatunków // Філогеографічні засади
оцінки природоохоронного статусу видів.
2.5. Wykorzystanie informacji o przestrzeni kosmicznej, monitorowanie i ocena stanu
środowiska obszarów przygranicznych // Використання космічної інформації,
моніторинг та оцінка екологічного стану прикордонних територій.
Місце і час проведення: Інститут екології Карпат НАН України (м. Львів, вул. Козельницька,
4), початок о 14.00 год.
25.10.2019 (п’ятниця)
3. «Wyjazd naukowe i praktyczne uczestników konferencji do Rezerwatu Biosfery
“Roztocza”» /// «Науково-практичний виїзд учасників конференції у біосферний
резерват “Розточчя”»
Місце і час проведення: Яворівський національний природний парк (Львівська обл.,
Яворівський р-н., селище Івано-Франкове, вул. Зелена, 23) виїзд о 09.00 год.
Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.
Організаційний внесок для одного учасника конференції – 280 грн. Організаційний
внесок за участь в конференції необхідно надіслати до 30.09.2019 на р/р 31257379101678 в
ДКСУ м. Київ, МФО 820172, ЄДРПОУ 19170696. Платіж слід перерахувати на поточний
рахунок з позначкою «Прізвище (першого автора в тезах) за участь в конференції». ПДВ
не сплачується оскільки ЗНЦ НАН України і МОН України не є платником податку.
Програма конференції учасникам буде надіслана на е-скриньки до 15.10.2019.
Адреса для кореспондування:
Західний науковий центр НАНУ і МОНУ, вул. Матейка, 4, м. Львів, 79007, Україна
Тел.: (032) 261-07-19; Тел./факс (032) 297-07-74; e-mail: conf.panznc2019@gmail.com
Інформація про конференцію доступна на сайті http://znc.com.ua/ukr/conf/2019/index.php
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Тези доповідей будуть опубліковані окремим виданням і вручені учасникам під час
реєстрації.
УВАГА! УВАГА! Програмний комітет конференції буде рекомендувати публікацію до
10 відібраних доповідей (безкоштовно), що оприлюднені на конференції, у польському
науковому виданні The Journal «Architecture Civil Engineering Environment» ACEE
(http://www.acee-journal.pl/, який індексується у базі даних Scopus. Окрім того, учасникам
конференції буде надана можливість публікації матеріалів в науковому виданні «Archives of
Environmental Protection» (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=7080, Польща),
що також індексується у базі даних Scopus, на платних умовах зазначеного видання. Вимоги
до оформлення матеріалів доповідей для публікації у польських наукових виданнях вказані
на сайтах видань.
Повні тексти доповідей у вказаних виданнях будуть опубліковані після отримання
позитивних рецензій.
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 співавтора.

Доповіді, підготовлені на комп’ютері в редакторі Word, подаються українською,
польською або англійською 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/польською 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/польською/англійською мовою (з абзацу,
звичайний).
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Бажаю виступити з доповіддю: пленарною, секційною (потрібне підкреслити),
тематика №____ .
Тривалість пленарної доповіді – до 25 хв, секційної доповіді – до 15 хв.
Дата ____________
Підпис ____________
Увага! Анкету і тези доповіді необхідно надіслати Оргкомітету до 30 вересня 2019 р.
Приклад оформлення тез доповідей
НАУКОВО-ОСВІТНІЙ ПОТЕНЦІАЛ ДЛЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
ЗАХІДНОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ
SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL POTENTIAL FOR ECOLOGICAL CONSTRUCTION OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF WESTERN REGION OF UKRAINE
Олег Зинюк, Галина Котерлин, Роман Романюк
Західний науковий центр НАН України і МОН України
79007, вул. Матейка, 4, Львів, Україна; zncnan@mail.lviv.ua
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»…..

