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В конференції передбачається участь партнерів з наукових інституцій Польщі 
 

 Час і місце проведення: 11.05.2021 (о 11.00), Львівський будинок вчених 
(Львів, вул. Листопадового Чину, 6). 

 
Конференція присвячена розвитку і удосконаленню міжнародного співробітництва 

щодо збереження природного середовища і ресурсів (зокрема водних) прикордонних територій 
України та Польщі, започаткуванню нових науково-практичних, взаємовигідних проєктів, 
контактів між академічними і освітніми інституціями, владними органами, організаціями 
реальних секторів економік в інтересах української та польської сторін.  

Цільова аудиторія: науковці й освітяни, експерти і практики, представники 
територіальних громад, органів влади і громадських організацій та інші зацікавлені сторони 
прикордонних територій.  

 

 Тематичні напрями конференції: 

 Дослідження природного довкілля в українсько-польському 
прикордонні: соціальні й еколого-економічні аспекти // Badania środowiska 
naturalnego na pograniczu polsko-ukraińskim: aspekty społeczne, ekologiczne i 
ekonomiczne. 
 

 Актуальні аспекти забезпечення стійкості природних і ренатуралізації 
антропогенно трансформованих екосистем в умовах кліматичних змін – 
науковий, організаційний та правовий контексти // Aktualne aspekty 
zapewnienia trwałości ekosystemów naturalnych i renaturalizacji ekosystemów 
przekształconych antropogenicznie w warunkach zmian klimatycznych – kontekst 
naukowy, organizacyjny i prawny. 
 

 Геоінформаційні технології моніторингу, моделювання та 
прогнозування екологічної безпеки прикордонних територій // Technologie 
geoinformacyjne monitorowania, modelowania i prognozowania bezpieczeństwa 
ekologicznego terenów przygranicznych. 
 

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська. 
 
Тези доповідей будуть опубліковані окремим виданням і вручені учасникам під час 

реєстрації для участі в конференції.  



Формат проведення конференції – очний (з дотриманням карантинних обмежень) та 
онлайн з використанням платформи ZOOM (посилання для онлайн-участі в конференції 
надсилатиметься на e-mail, який буде вказаний в анкеті учасника).  

Організаційний внесок у сумі 100 грн покриватиме видатки на видання тез конференції, 
каву-брейк тощо. Для участі в конференції необхідно подати заявку на участь та тези доповідей 
(e-mail: conference.znc@gmail.com) до 30.04.2021 року включно. Сплата організаційного внеску є 
необхідною умовою для публікації доповідей у збірнику матеріалів конференції. 

Реквізити для оплати організаційного внеску: 
Одержувач: Західний науковий центр НАН України і МОН України,  
р/р UA578201720313261001302001678, банк одержувач: в ДКСУ м. Київ, ЄДРПОУ 

19170696, призначення платежу: за видання збірника матеріалів конференції, П.І.Б. 
(обов’язково). 

   
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. Тези, 
підготовлені на комп’ютері в редакторі Word. 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 
 

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, 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 природоко-
ристування, недооцінкою екологічних знань у системі освіти, низьким рівнем впровадження в практику 
досягнень науки, слабким матеріально-технічним та методичним забезпеченням наукових досліджень та 
освітнього процесу»…..  

 
АНКЕТА УЧАСНИКА  

науково-практичної конференції «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ 
ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ПРИКОРДОННИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ І ПОЛЬЩІ» (Львів, 11.05.2021):  
o П.І.Б. автора; 
o Повна назва наукового чи навчального закладу / організації, факультет, курс;  
o Тема доповіді; 
o Участь (зазначити) - Очна / онлайн; 
o Науковий ступінь, вчене звання, посада, контактний телефон, e-mail.     
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