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ІV МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ: 

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

БІО- І АГРОЦЕНОЗІВ В УМОВАХ ПОСТІЙНОГО 

ТЕХНОГЕННОГО ЗАБРУДНЕННЯ 

 
присвячується 20-ти річчю біолого-природничого факультету 

та 10-ти річчю українсько-бельгійського центру екології та здоров’я  

 

24 – 26 жовтня 2018 р. 

 

м. Дрогобич 
 

 

Інформаційний лист 
 

НАУКОВІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Стан, розвиток і перспективи біо- і агроценозів в умовах антропогенного 

            й техногенного навантаження. 

2. Моніторинг природних та техногенних екосистем. 

3. Охорона, використання та відтворення біоресурсів. 

4. Проблеми здорового способу життя в контексті екології людини. 
 

Робочі мови конференції – українська, польська, англійська, російська. 

 

До початку роботи конференції планується видання збірника статей конференції. 

 

Перелік секцій та програма виступів будуть складені організаційним комітетом після 

отримання статей. 

 



Основні терміни: 

 

до 30 червня – заявка на участь у конференції 

до 20  вересня – подання матеріалів доповідей та оплата організаційних внесків 

24 – 25  жовтня – заїзд та реєстрація учасників 

25 – 26 жовтня – дні роботи конференції 

26  жовтня – від’їзд учасників 

 

Заявку, статті доповідей і квитанцію про оргвнесок (відскановану) просимо надіслати до 

оргкомітету у вказані терміни на E-mail: n.stetsula@gmail.com з підтвердженням отримання 

оргкомітетом. Формат файлів *.doc.  

 

 

Вимоги до оформлення матеріалів доповіді: 

Формат сторінки А4 (210х297 мм); поля – верхнє, ліве, нижнє, праве – по 20 мм; шрифт – 

Times New Roman; розмір кегля для набору тексту – 14 пт; інтервал між рядками – 1,5;. 

Обсяг статті – не менше трьох сторінок формату А4 включно із таблицями, ілюстраціями і 

списком літератури. Посилання на літературу вказувати у квадратних дужках. Під текстом 

через рядок з відступом друкувати список використаної літератури курсивом. Нумерацію 

сторінок статті не проставляти. 

ОПЛАТА ЗА 1 СТОРІНКУ – 30 ГРИВЕНЬ. 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК – 200  ГРИВЕНЬ  (програма конференції, збірник, 

сертифікат, культурна програма: екскурсії містами Дрогобич, Трускавець,  стежками Івана 

Франка, огляд техногенно деградованих територій) надсилати за адресою:  

 

  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, біолого-

природничий факультет, вул. Т.Шевченка, 23, м. Дрогобич, Україна, 82100 

Хом’як Галині Михайлівні 

 

Примітка. Харчування та проживання учасників конференції за власні кошти. 

 

Адреса оргкомітету: 

Біолого-природничий факультет 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 

вул. Т.Шевченка, 23,  

м. Дрогобич, Україна, 82100 

E-mail: n.stetsula@gmail.com 

Офіційний сайт: http://www.drohobych.net/ddpu/  

 

ДОВІДКИ З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:  

 

0(3244) 3-77-00 – деканат біолого-природничого факультету 

 

(067) 275 31 99, (067) 848 33 61,  (067) 892 49 12,  (097) 383 95 42  

(Стахів Василь Іванович, Стецула Надія Осипівна, Гойванович Наталія Костянтинівна,  

Лупак Оксана Миколаївна) 

 

Оргкомітет буде вдячний за розповсюдження цього листа зацікавленим особам 

 

mailto:n.stetsula@gmail.com
mailto:n.stetsula@gmail.com
http://www.drohobych.net/ddpu/


ПРИКЛАД ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ: 

РІСТ РОСЛИН В УМОВАХ НАФТОВОГО ЗАБРУДНЕННЯ ГРУНТУ 

(1 рядок) 

Величко О., Яворська Н., Карпин О., Коровецька Г. 

Львівський Національний університет імені Івана Франка, м. Львів, 

посада, кафедра, факультет, E-mail 

(1 рядок) 

 Ґрунти є основним депозитарієм радіонуклідів в агроценозах і наземних природних 

екосистемах, а також (текст)... 

(1 рядок) 

1. Цайтлер М. Й. Фактори техногенного навантаження на екологічні системи 

Бориславського нафтового родовища / М. Й. Цайтлер // Техногенно-екологічна 

безпека регіонів як умова сталого розвитку України : мат. міжнарод. наук.-прак. 

конф., Яремче, 2–6 жовтня 2000 р. – К.: Знання, 2000. – С. 18–20. 

 

Заявки на участь у конференції подаються за зразком: 

 

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ 
Прізвище _______________________________________________________________________ 

Ім’я ____________________________________________________________________________ 

По батькові _____________________________________________________________________ 

Організація 

(установа)______________________________________________________________________ 

Місце навчання (праці)   __________________________________________________________ 

Адреса учасника _________________________________________________________________ 

Телефон, Fax ____________________________________________________________________ 

E-mail __________________________________________________________________________ 

Інформація про доповідь (автори, назва) _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Науковий напрямок конференції (вказати номер) _____________________________________ 

Форма участі (пленарна доповідь, секційна доповідь, стендова доповідь, участь у круглому 

столі, публікація матеріалів доповіді) _______________________________________________ 

Потрібні технічні засоби: 

 проекційна техніка    комп’ютер       інше  

Попереднє замовлення на проживання (готель (1-, 2-, чи багатомісний номер), санаторій-

профілакторій ДДПУ імені Івана Франка)____________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 


