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 IНФОРМАЦIЙНИЙ ЛИСТ  
 
Запрошуємо  взяти  участь  у  роботі  II Міжнародного  наукового  конгресу  SMART  SOCIETY 2019 – 

ІІ Міжнародної наукової конференції «Екологія та здоров’я людини», що відбудеться 11 – 12 квітня 
2019 року. 

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

- POLONIA UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA (ПОЛЬЩА) 
- ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА (УКРАЇНА) 
- УНІВЕРСИТЕТ ПРИКЛАДНИХ НАУК VIVES (БЕЛЬГІЯ) 
- ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА (УКРАЇНА) 

СПІВОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:  

- ПРЕДСТАВНИЦТВО ПОЛЬСЬКОЇ АКАДЕМІЇ НАУК У КИЄВІ (ПОЛЬЩА) 
- НЕУРЯДОВА ОРГАНІЗАЦІЯ VZW ORADEA (БЕЛЬГІЯ) 
- REZEKNE ACADEMY OF TECHNOLOGIES (ЛАТВІЯ) 
- ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«МЕДІСАН» ЛСВА ДЕРЖАВНОЇ КАНЦЕЛЯРІЇ РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА «САНАТОРІЮ МОЛДОВА» 
(УКРАЇНА) 

- НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» (УКРАЇНА) 

У ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗАПЛАНОВАНІ СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА НАПРЯМАМИ: 

 
1. Екологічні аспекти здоров’я людини 
2. Медико-біологічні проблеми здоров’я людини 
3. Сучасне медсестринство і збереження здоров’я 
4. Освітні аспекти екології та здоров’я людини 
5. Біосенсори для потреб екології та здоров’я людини 

 
 

МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ – польська, українська, англійська 
 

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ  –  POLONIA UNIVERSITY IN CZESTOCHOWA (ПОЛЬЩА) 
ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА 
ФРАНКА (УКРАЇНА) 

НАУКОВА РАДА:  
 

Надія Скотна – д.ф.н., професор, ректор Дрогобицького державного педагогічного університету імені 
Івана Франка, e-mail: administrator@drohobych.net  
Анджей Кринський – ксьондз, професор, доктор наук, ректор-засновник  Академії Полонійної в 
Ченстохові,  e-mail: a.krynski@ap.edu.pl 
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Генріх Собчук – професор, директор Представництва Польської Академії Наук у Києві, e-mail: 
h.sobczuk@gmail.com 
Войцех Подлєскі – професор, доктор наук, проректор Академії Полонійної в Ченстохові,  e-mail: 
opodlecki@ap.edu.pl 
Хелена Бурунова – професор, доктор наук, декан Інтердисциплінарного факультету  Академії 
Полонійної в Ченстохові,  e-mail: dziekan@ap.edu.pl 
Владислав Майковскі – ксьондз, професор, доктор наук, Академія Полонійна в Ченстохові, e-mail: 
majk@wa.onet.pl 
Кристина Мізерська –  кандидат наук про здоров’я, Академія Полонійна в Ченстохові, e-mail: 
krisha@tlen.pl 
Бартош Ванот –  кандидат медичних наук, Академія Полонійна в Ченстохові, e-mail: b.wanot@ap.edu.pl 
Адріана Косьор-Лара –  магістр, Академія Полонійна в Ченстохові, e-mail: a.lara@ap.edu.pl  
Патрік Белінк – президент неурядової організації VZW ORADEA, Doctor Honoris Causa Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: bellinck@telenet.be 
Нансі Буке –  декан факультету охорони здоров’я, медицини та акушерства Університету прикладних 
наук VIVES, e-mail: nancy boucguez@vives.be 
Роман Кравців – д.б.н., професор, академік, професор кафедри біології та хімії Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: bioddpu@ukr.net 
Микола Старчевський – д.х.н., професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: bioddpu@ukr.net 
Ярослав Лесик – д.в.н., професор кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: inenbiol@mail.lviv.ua 
Ігор Флюнт – д.м.н., професор кафедри анатомії, фізіології та валеології, Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: fluntigov777@gmail.com 
Марія Гончаренко – д.б.н., професор кафедри валеології Харківського національного університету 
імені В.М.Каразіна, e-mail: valeolog@karazin.ua 
Микола Одрехівський –  д.е.н., професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва 
Національного університету «Львівська політехніка», e-mail: odr2002@ukr.net 
Валерій Бабелюк – головний лікар дочірнього підприємства з іноземними інвестиціями державного 
підприємства «Медісан» ЛСВА Державної Канцелярії Республіки Молдова «Санаторію Молдова», e-
mail: san.moldova.tr@ukr.net 
Світлана Волошанська – к.б.н., доцент кафедри біології та хімії, декан біолого-природничого 
факультету Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: 
bioddpu@ukr.net; svitlana.voloshanska@gmail.com 
Василь Стахів – к.б.н., доцент кафедри біології та хімії, заступник декана біолого-природничого 
факультету з наукової роботи та міжнародної співпраці Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: vasylstakhyv@ukr.net 
Віталій Філь – к.б.н., доцент, завідувач кафедри анатомії, фізіології та валеології Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: fillvitalii@gmail.com 
Світлана Монастирська – к.б.н., доцент, завідувач кафедри біології та хімії Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: bioddpu@ukr.net 
Галина Клепач – к.б.н., доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: pavlishko@yahoo.com 
Тарас Кавецький – к.ф.-м.н., доцент кафедри біології та хімії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: kavetskyy@yahoo.com 
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Галина Ковальчук – к.б.н., доцент кафедри анатомії, фізіології та валеології Дрогобицького 
державного педагогічного університету імені Івана Франка, e-mail: galynakovalchuk5@ gmail.com 
Віктор Сеньків – к.т.н., доцент кафедри екології та географії Дрогобицького державного педагогічного 
університету імені Івана Франка, e-mail: v_senkiv@ukr.net 
 

УМОВИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ 
 

Для участі в конференції до 10 січня 2019 року необхідно заповнити реєстраційну форму 
(https://goo.gl/forms/wZ8FNTwFk7WeO0yp1) 

Сайт конференції – main.nuife.org  
E-mail: nuife.edu@gmail.com 

ПОЧАТОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ – 11.04.2019 p. о 10:00 год.  
 
РОЗМІР ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВНЕСКУ: 
 

- очна участь (Польща) - 40 Євро (для студентів 25 Євро із збірником матеріалів студентської секції 
конференції) передбачає: папку учасника, програму конференції, міжнародний сертифікат 
учасника, участь у заходах відповідно до програми* 

- дистанційна участь - 10 Євро (за умови подання рукописів до збірника наукових праць PNAP 
(pnap.ap.edu.pl)* 

*сплатити до 10 лютого 2019 року  
(копію квитанції про сплату надіслати на e-mail: nuife.edu@gmail.com) 

 
За результатами роботи конференції передбачена публікація рукописів у збірнику наукових 

праць PERIODYK NAUKOWY AKADEMII POLONIJNEJ (PNAP) за умови подання матеріалів до 01 березня 
2019 року. Інформація щодо вартості та вимог до рукописів -  pnap.ap.edu.pl. 

Для матеріалів студентів потрібна рецензія наукового консультанта. Протягом двох робочих днів 
авторам надходить підтвердження про отримання матеріалів. У разі відсутності підтвердження – 
просимо продублювати матеріали. Після рішення про прийняття матеріалів авторові-студенту буде 
надіслано відповідне повідомлення щодо прийняття рукопису.  

 
За представленими і розширеними матеріалами доповідей будуть опубліковані рукописи у 

черговому виданні колективної монографії «ECOLOGY AND HUMAN HEALTH». 
Вартість друку рукопису у колективній монографії становить із розрахунку – 40 грн за одну 

сторінку, (для іноземних учасників – 3 €). Рукописи до колективної монографії надсилати за адресою: 
e-mail: monographic.vol4@gmail.com    

Кошти за друк статті у колективній монографії відправляти поштовим переказом на адресу: 
82100, м. Дрогобич, вул. Шевченка 23,  біолого-природничий факультет, Андрух Уляна Тарасівна  

Оплата і статті  до колективної монографії приймаються до 01 березня 2019 року 
З додаткових питань звертатися за тел. : 067-275-31-99 – Стахів Василь Іванович, 097-441-95-74 – 

Ковальчук Галина Ярославівна 
 

За потреби передбачена візова підтримка. Проживання за рахунок учасників конференції 
(перелік готелів для бронювання на сайті – main.nuife.org) 

Засідання секцій будуть проводитися у форматі доповідей (з презентацією у форматі 
.ppt/.pptx/.pdf). Регламент: для доповіді – до 10-ти хвилин, для обговорення – 5 хвилин.  
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БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ: 
 

BANK MILLENNIUM, adres: ul. St. Żaryna 2A  02-593 Warszawa  
SWIFT код: BIGBPLPW 
Отримувач (назва, адреса) AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE, ul. Pułaskiego 4/6  42-200 
Częstochowa 
Рахунок:  PL 85 1160 2202 0000 0001 8573 5068 
Призначення платежу: SMART SOCIETY 2019 - (name and surname of the participant) 

 
ДО ЗУСТРІЧІ НА КОНФЕРЕНЦІЇ! 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ У КОЛЕКТИВНІЙ МОНОГРАФІЇ 

 
1. Матеріали приймаються англійською мовою 
2. Параметри сторінки: ліве, праве, верхнє та нижнє поле – 20 мм. 
3. Формат паперу – А4, шрифт – Times New Roman (кегль 12 пт, інтервал 1,0). Обсяг статті від 10 до 15 

сторінок (не менше 20000 знаків), для оглядових статей – 15-20 сторінок. 
4. Абзац – 1,2 мм, вирівнювання тексту по ширині сторінки. 
5. Нумерація сторінок – тільки олівцем у верхньому правому куті сторінки (в електронному варіанті 

сторінки статті не нумеруються!). 
6. Таблиці, графіки, рисунки, фотографії, діаграми повинні мати назву, нумеруються і подаються по 

тексту статті з посиланнями на них. Формат ілюстрацій не повинен перевищувати розміри аркуша 
А4. Формули мають бути виконані за допомогою редактора формул. 

7. Список літератури складають за алфавітним порядком (їх позначають цифрами у квадратних 
дужках) і подають у кінці статті. У джерелах літератури необхідно наводити прізвища всіх авторів 
цитованих статей, не скорочуючи їх перелік, повну назву статті, загально прийняту скорочену 
назву часопису, том, номер і сторінки. Назви книг (монографій, збірників праць), дисертацій, 
авторефератів та патентів тощо слід наводити повністю. Не можна посилатися на неопубліковані 
матеріали. 
 
Автори несуть повну відповідальність за коректність наведених посилань. 
 
Список літератури слід подавати двома окремими блоками: 
Блок 1 (Література) – список літератури мовою оригіналу. Бібліографічний список (не менше ніж 

10 позицій з обов’язковими посиланнями у тексті), оформляється за стандартом ДСТУ 8302:2015 
«Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні вимоги та правила складання» 
(lib.pu.if.ua/files/dstu-8302-2015.pdf).   

Блок 2 (References) – аналогічний список літератури англійською мовою.  
Правильний опис використаних джерел у списках літератури є запорукою того, що цитовану 

публікацію буде враховано під час визначення індексу цитування. 
 
Назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника статті колективної 

монографії (наприклад, P.Petrenko.docx). Стаття має бути набрана на комп’ютері (редактор Microsoft 
Word 2007 або пізніші версії з розширенням docx). 
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Порядок розміщення рукописів у колективній монографії 
 

Назва статті  (англійською мовою) 
 

Ініціали і прізвище (а)  
автора (ів) – англ. мовою 

Повна назва установи 
та її адреса, країна 

е-mail 
Резюме (англійською мовою: прізвище (а) автора (ів), назва статті, текст резюме, від 1000 до 1500 

знаків з пробілами). 
Ключові слова (до 10 слів). 
Для оглядових статей передбачаються такі розділи: 
Постановка проблеми, мета дослідження, виклад основного матеріалу, висновки, література 
Для статей експериментального характеру передбачаються такі розділи: 
Вступ, мета дослідження, матеріал і методи досліджень, результати дослідження та їх 

обговорення, висновки, література.  
Оформлення тексту 

Всі умовні позначення, а також літери грецького та інших алфавітів, необхідно виразно 
віддрукувати відповідними знаками або написати від руки. 

Малюнки і текстові таблиці слід нумерувати арабськими цифрами, в порядку першої згадки 
писати скорочено: мал.1, табл. 1 і т.і. Якщо малюнок один чи таблиця одна, то в тексті зазначається: 
таблиця, малюнок. Посилання на літературу подається у квадратних дужках за номерами у списку 
літератури відповідно до блоку 1.  

В разі відступу від зазначених вимог рукописи не прийматимутися до розгляду. Статті, що не 
відповідають тематиці колективної монографії, будуть відхилені. 

 
 

Всю відповідальність за зміст інформації, що подається в колективній монографії,  несуть автори! 
 

 


