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урбоекології НЛТУ України;  

Mammadov Ilyas Ablifaz, PhD, Acting Associate 

Proffesor of The Departmend of Accounnting of 

Azerbaijan state Agricultural University, Ganja, 

Azerbaijan;  

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

доцент, заступник начальника навчально-наукового 

інституту цивільного захисту ЛДУБЖД;  

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

професор кафедри екології Хмельницького НУ;  

Параняк Роман Петрович, д.б.н., професор, 

завідувач кафедри екології ЛНУВМ; 

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;  

Стойко Степан Михайлович, д.б.н., професор, 

професор кафедри екологічної безпеки ЛДУБЖД;  

Samberg Andre, Professor of Practice, The International 

Emergency Management Society TIEMS, Brussels, 

Belgium. 

 

Організаційний комітет: 
Співголови: 

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

начальник кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД; 

Геник Ярослав В’ячеславович, д.с.-г.н., доцент, 

завідувач кафедрою ландшафтної архітектури, садово-

паркового господарства та урбоекології НЛТУ 

України. 

 

 

 

 

Члени організаційного комітету: 

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

доцент кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД; 

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

кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД; 

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

кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД; 

Хром’як Уляна Володимирівна, к.т.н., доцент 

кафедри екологічної безпеки ЛДУ БЖД; 

Думас Ірина Зіновіївна, к.геогр.н., ст. викладач 

кафедри  екологічної безпеки ЛДУ БЖД; 

Шуплат Тарас Ігорович, викладач кафедри 

екологічної безпеки ЛДУ БЖД; 

Волощишин Андрій Ігорович, начальник курсу 

ННІЦЗ ЛДУБЖД;  

Король Катерина Анатоліївна, ад’юнкт кафедри 

екологічної безпеки ЛДУБЖД; 

Скиба Тетяна Костянтинівна, ад’юнкт кафедри 

екологічної безпеки ЛДУБЖД; 

Шуригін Владислав Ігорович, ад’юнкт кафедри 

екологічної безпеки ЛДУБЖД. 

 

Відповідальний секретар: 
Босак Павло Володимирович, викладач кафедри 

екологічної безпеки ЛДУ БЖД. 

 

 

 
 

 
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ 

УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 

  

 
 

 

 

 

     

 

І Міжнародна науково-практична конференція: 

 
“ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ ТУРИСТИЧНО-

РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ” 
 
 

 

5 - 6  ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

 

 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ  2019 

 



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. 
 

Умови участі  в роботі конференції: 

Для участі у конференції необхідно завантажити до 

25 листопада 2019 року, електронний варіант тез 

доповідей на сайт конференції за посиланням: 

https://conf.ldubgd.edu.ua/index.php/EB/EB/index. Для 

завантаження матеріалів необхідно пройти попередню 

реєстрацію. Заявка на участь та тези доповіді 

завантажуються у форматі doc, docx. Від одного автора 

дозволено подавати не більше двох тез (в тому числі у 

співавторстві). Назва файлів із тезами доповіді та 

заявкою має містити в собі прізвище першого автора, 
наприклад Tezy_Shyplat_1.doc та Zaiavka_Shyplat.doc. 

Повідомлення про прийняття Програмним комітетом 

тез доповіді буде розіслане авторам електронною 

поштою. 

Додатково на електронну адресу оргкомітету 

конференції eco.conf.2019@ukr.net слід надіслати 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 5168757405857030 Шуплату Тарасу 

Ігоровичу  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.  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: 

• ліворуч 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 друкуються 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 розміщуються у тексті. Формули 

створюють в редакторі Microsoft Equation або MathType. 

Малюнки створюються у графічних редакторах.  
 

ЗАЯВКА 

на участь у I Міжнародній науково-практичній 

конференції “Екологічна безпека об’єктів туристично-

рекреаційного комплексу” 

Прізвище ________________________________________  

Ім’я__________по батькові _________________________ 

Науковий ступінь, вчене звання_____________________ 

Місце роботи (навчання), посада____________________ 

________________________________________________ 

Адреса __________________________________________ 

Посада__________________________________________ 

e-mail:__________________________________________ 

Контактний телефон______________________________ 

Планую (потрібне вписати) виступити з доповіддю, 

взяти участь як слухач_____________________________ 

Назва доповіді ___________________________________  

________________________________________________ 

Секція №________________________________________ 

Потреба в житлі (так, ні), потрібне підкреслити 

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  
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