
 
ІХ міжнародна  

науково-практична конференція 
 

„ПРОБЛЕМИ  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ,  

СТАЛОГО РОЗВИТКУ  

ТА ТЕХНОГЕННОЇ  БЕЗПЕКИ 

РЕГІОНІВ”  

6-7 жовтня  2021р.,  

м. Дніпро  

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі            

ІХ міжнародної науково-практичної конференції 

“Проблеми природокористування, сталого роз-

витку та техногенної безпеки регіонів”, яка від-

будеться 6-7 жовтня 2021 р. у м. Дніпро, в Інсти-

туті проблем природокористування та екології 

НАН України.  

Форма проведення конференції – онлайн. 
 

Мета конференції 

 
Обмін науковим та практичним досвідом у 

сфері вирішення проблем природокористуван-

ня, сталого розвитку та техногенної безпеки ре-

гіонів, визначення нових підходів та напрямків 

досліджень, розробка рекомендацій для удо-

сконалення законодавчо-нормативної бази, за-

лучення громадськості до вирішення екологіч-

них проблем на основі наукової інформації. 

 

 

 

 

 

Основні проблемно-тематичні   

напрямки роботи конференції : 

 

 теоретичні, гуманістичні, правові,              

філософськи аспекти сталого розвитку; 

 

 промислова екологія та поводження з відхо-

дами; 

 

 природноресурсний потенціал, його збере-

ження, відновлення, раціональне природокорис-

тування і екотехнології; 

 

 особливості функціонування великих гео- 

техноекосистем, наслідки порушення їх рівнова-

ги; 

 

 біорізноманіття, екомережа, заповідні тери-

торії; 

 

 екомоніторинг, еко- та техногенна безпека 

життедіяльності;  

 

 геолого-геофізичні та космічні явища,               

прогноз їх впливу на стан навколишнього сере-

довища; 

 

 сучасна геоінформатика в екомоніторингу; 

комп’ютерні технології і інформаційні системи; 

 

 екологічна освіта, спеціалізація при підгото-

вці наукових та інженерних кадрів; 

 

 роль суспільства у реалізації цілей сталого 

розвитку 

 
 

 

 

 

 

 

Тези конференції будуть опубліковані в 

електронному збірнику, який розміщується на 

офіційному сайті ІГТМ ім. М.С. Полякова 

НАН України в розділі Конференції 

http://www.igtm.dp.ua/index.php/konferentsii. 

 

Кожному учаснику конференції після її закін-

чення буде надіслано електронний варіант збір-

ника тез та програма на електрону адресу вказа-

ну у заявці. 

 

Умови участі у конференції 

Направити до 15 вересня  2021 року: 

 заявку на участь (форма додається); 

 електронну версію тез доповіді (вимоги до 

оформлення додаються) електронною поштою; 

 друковану версію тез доповіді з підписом 

авторів звичайною поштою, або сканований 

файл у форматі *.pdf електронною поштою для 

експертної оцінки (невідредаговані тези будуть 

повернуті авторам для доопрацювання); 

 пропозиції до проекту рішень конференції; 

 подальше листування з авторами виключно 

електронною поштою. 

Участь у конференції та публікація тез допо-

відей безкоштовна. 

Матеріали доповідей та заявки на участь на-

правляти на електрону адресу ippenanu@ukr.net з 

темою листа «Конференція» (обов’язково) для 

Анісімової Лариси Борисівни. 

http://www.igtm.dp.ua/index.php/konferentsii
mailto:ippenanu@ukr.net


 

НАЦІОНАЛЬНА 

АКАДЕМІЯ  НАУК  УКРАЇНИ 

 
ІНСТИТУТ  ПРОБЛЕМ  

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА 

ЕКОЛОГІЇ 

 

ІНСТИТУТ ГЕОТЕХНІЧНОЇ 

МЕХАНІКИ ім. М.С. ПОЛЯКОВА 
 

 

ІХ міжнародна  

науково–практична конференція 

 

„ПРОБЛЕМИ 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ, 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ  ТА 

ТЕХНОГЕННОЇ  БЕЗПЕКИ 

РЕГІОНІВ ” 
 

 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ  
 

 

Дніпро 

2021 р. 

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у конференції “Проблеми при-

родокористування, сталого розвитку та 

техногенної безпеки регіонів” 

 

1. ПІБ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

2. Місце роботи (навчання) (повна та 

скорочена назва організації, адреса) 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

3. Посада _________________________ 

 

4. Вчений ступінь, звання ___________ 

 

5. Е-mail для листування 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

6. Телефон / факс ___________________ 

 

7. E-mail __________________________ 

 

8. Назва  доповіді___________________ 

____________________________________ 

 

9. Напрямок _______________________ 

____________________________________ 

 

 

Дата _________ Підпис ____________ 

 

Вимоги  до оформлення матеріалів 
 

1. Матеріали повинні відповідати тематиці 

конференції, супроводжуватись індексом УДК. 

2. Об’єм – одна-три повні сторінки через 1,5 

інтервал. 

3. Текст набраний в редакторі MS WORD. 

Файли приймаються тільки у форматі RTF. 

4. Вимоги до тексту: 

 мова – українська, російська, англійська; 

 шрифт – Times New Roman, 14 кегль; 

 УДК у верхньому лівому кутку великими 

жирними буквами; 

 назва роботи - прописними (заголовними) 

напівжирними літерами, по центру рядко-

вими (малими) з першою прописною; 

 автори – рядковими (малими) буквами з 

першою прописною, по центру сторінки; 

 повна назва організації, місто, країна –            

рядковими (малими) літерами з першою 

прописною, курсивом, по центру сторінки; 

 E-mail –– рядковими (малими) літерами, по 

центру сторінки;  

 текст – 1,5 інтервал, вирівнювання по ши-

рині, автоматичний перенос, абзац – 1 см, 

допускаються виділення напівжирним 

шрифтом та підкреслювання; 

 параметри сторінки – розмір паперу – А4 

(210х297), орієнтація книжкова, всі поля 

2,5 см. 

 
Адреса оргкомітету: 

Інститут проблем природокористування 

 та екології НАН України 

вул. Володимира Мономаха, 6,  
м. Дніпро, 49000, Україна. 

тел./факс. +38 056 7453043 

E-mail: ippenanu@ukr.net 

Відповідальна особа Анісімова Лариса Борисівна 

тел. +38072319923 

 

mailto:ippenanu@ukr.net

