
Міжнародна  науково-практична конференція за участю молодих науковців «ГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – 2022» 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ХХааррккііввссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ааввттооммооббііллььнноо--ддоорроожжнніійй  ууннііввееррссииттеетт  
  

ККааффееддрраа  ееккооллооггііїї  
  

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННЕЕ  ППООВВІІДДООММЛЛЕЕННННЯЯ  
  

Міжнародна  науково-практична конференція за участю молодих 
науковців 

««ГАЛУЗЕВІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ – 2022»»  
  

ХХааррккіівв,,  ХХННААДДУУ,,    2277  жжооввттнняя  22002222  рр..  
  

  
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-

практичній конференції за участю молодих науковців «Галузеві проблеми 
екологічної безпеки – 2022», що проходитиме у рамках реалізації головних 

принципів Відкритої науки та проєкту ERASMUS+ «Синергія освітніх, 
наукових, управлінських та промислових компонентів для управління 

кліматом та запобігання зміні клімату» 619119-EPP-1-2020-1-NL-EPPKA2-
CBHE-JP на базі кафедри екології Харківського національного автомобільно-

дорожнього університету. 
 

З повагою, голова організаційного комітету конференції,  
ректор ХНАДУ проф. Віктор БОГОМОЛОВ 

 
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 

1. Глобальні екологічні проблеми. Міжнародне екологічне співробітництво.  
2. Інноваційні трансформації державного екологічного управління. Екологічне 
право.  
3. Галузеві екологічні проблеми. 
4. Сталий та екологічно орієнтований розвиток транспорту та транспортної 
інфраструктури. 
5. Медико-екологічні та соціальні проблеми сучасності. 
6. Екологічні проблеми урбанізованих та техногенно змінених територій. 
7. Розвиток екологічної мережі та шляхи забезпечення біологічного різноманіття.  
8. Екологічні аспекти інвестиційно-інноваційної еколого-орієнтованої діяльності.  
9. Інформаційні технології в екологічно-орієнтованому управлінні технічними 
об’єктами та процесами. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані у вигляді електронної збірки матеріалів, 
якій буде присвоєно ISBN номер. Електронна версія збірки матеріалів буде розміщена 
на сторінці кафедри екології офіційного сайту ХНАДУ у розділі «Наукова діяльність» та 
надіслано на електронні адреси учасників протягом 2 тижнів після закінчення роботи 
конференції.  
Тези доповіді повинні бути обсягом не більше 3 повних сторінок формату А4, набрані на 
комп'ютері в редакторі «Microsoft Word» через 1 інтервал, шрифт Times New Roman 
14 пт. Поля справа, зверху, знизу, зліва – 20 мм. Абзацний відступ – 10 мм.  
 

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друку матеріалів, які не відповідають 
вимогам оформлення або мають реферативний характер, а також на редагування 
отриманих матеріалів. 
 
РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, англійська. 
 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 
 

ОЦІНКА ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ МЕРЕЖІ МІСТ  
 

Синчук О.В., доц., к.б.н., Харькова Г.М., маг.,  
Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харків, Україна 

ecozvit@gmail.com 
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

– вартість участі у конференції – БЕЗКОШТОВНА; 
– реєстрація для участі у заході відбувається ВИКЛЮЧНО за посиланням 
https://forms.gle/3DHtKgDTyuFHJinq5. До електронної реєстраційної форми обов’язковим 
є прикріплення тез доповідей (оформлених згідно вимог); 
– кінцевий термін подачі матеріалів конференції – 24 жовтня 2022 р. 
 

КОНТАКТИ: 
 

Відповідальний секретар конференції: доцент каф. екології – Желновач Ганна 
Миколаївна.  
Мобільний телефон: + 38 (097) 908 22 87 (Viber, WhatsApp, Telegram). 
Електронна адреса: ecol.stud.conf.khadi@gmail.com. 
 
 
 

 

 

 

  

https://forms.gle/3DHtKgDTyuFHJinq5

