Організаційний внесок
Для учасників симпозіуму організаційний внесок
складає 500 грн.
У вартість оргвнеску входить видання програми
симпозіуму, участь у пленарному та секційному
засіданнях, кава-брейки, підготовка та видання
матеріалів симпозіуму, екскурсія, доїзд автобусом
Львів-Славське, організаційні витрати. Реквізити для
оплати – див. Додаток 1.
Витрати за проживання та участь у товариській вечері
сплачуються учасниками симпозіуму окремо.

Адреса Організаційного комітету
Оргкомітет міжнародного наукового симпозіуму
SDEV’2018
Інститут сталого розвитку ім. В.Чорновола
Національний університет «Львівська політехніка»
кім. 207, навч. корпус 38, вул. Ген. Чупринки, 130,
м. Львів, 79057, Україна

Контактні телефони
Дирекція інституту
+38 (032) 258 32 18
+38 (032) 258 32 15
Факс:

+38 (032) 258 32 20
+38 (032) 258 32 13

+38 (032) 258 32 66

Оргкомітет
Секретар оргкомітету (Казимира І.Я.):
+38 (063) 375 46 88 irena.kazymyra@gmail.com
Керівник робочої групи (Кузь О.Н.):
+38 (097) 588 69 84 olyakuzon@gmail.com
Довідка з будь-яких питань (Кохалевич К.Р.):
+38 (066) 763 56 27 dyreksija.iept@gmail.com
Електронна пошта симпозіуму:

sdev.symposium@gmail.com

Основні дати симпозіуму
28.12.2017 –
30.01.2018 –
15.02.2018 –
20.02.2018 –
28.02.2018 –
01.03.2018 –
02.03.2018 –
03.03.2018 –

подання заявки на участь у симпозіумі
(реєстраційної форми)
подання матеріалів доповіді для
публікації у збірнику матеріалів
друге інформаційне повідомлення
(надсилання запрошення)
оплата реєстраційного внеску
заїзд учасників симпозіуму
відкриття симпозіуму,
пленарне і секційні засідання
секційні засідання
підведення підсумків –
закриття симпозіуму

Національний університет
«Львівська політехніка»
Інститут сталого розвитку
ім. В. Чорновола

Реєстраційна форма учасника симпозіуму
Надається в електронній формі для кожної доповіді.
У формі слід вказати:
Прізвище, ім’я, по батькові
науковий ступінь
вчене звання
посада
місце роботи (назва установи і підрозділу)
службова адреса
контактний телефон
електронна пошта
плановані дати приїзду і від’їзду
бронювання готелю (кількість днів)
напрям симпозіуму
назва доповіді.

Міжнародний науковий симпозіум

Електронна пошта симпозіуму:

sdev.symposium@gmail.com
Актуальна інформація про симпозіум буде розміщена
на сайті Львівської політехніки:
http://science.lp.edu.ua/
та на сайті інституту сталого розвитку:
http://istr.lpnu.ua

28 лютого – 3 березня 2018 року
Львів-Славське, Україна

Повідомлення

Оргкомітет

Редакційна колегія
збірника матеріалів симпозіуму

Навчально-науковий інститут сталого розвитку імені
В’ячеслава Чорновола Національного університету
«Львівська політехніка» запрошує Вас та Ваших колег
взяти участь у міжнародному науковому симпозіумі
«Сталий розвиток – стан та перспективи», що
відбудеться в період з 28 лютого по 03 березня
2018 року на базі навчально-оздоровчого табору
«Політехнік-2» у с.м.т. Славське в Карпатах.

Мета симпозіуму
Представлення результатів наукових досліджень,
дискусії та обмін ідеями щодо різноманітних аспектів
сталого розвитку.

Тематика симпозіуму
Екологія та технології захисту навколишнього
середовища
Туризм та готельно-ресторанна справа
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
Цивільна безпека

Місце проведення симпозіуму
Симпозіум
відбуватиметься
у
с.м.т. Славське
(Львівська область) у мальовничих Карпатах.
Проживання в двомісних номерах з триразовим
харчуванням у «Політехнік-2» складає приблизно 390
гривень на одну особу за одну добу.
Поруч розташовано готель «Перлина Карпат», у
конференц залі якого будуть відбуватися всі заходи
симпозіуму. У цьому готелі також зможуть проживати
учасники симпозіуму.
Примітка. Поряд з табором «Політехнік -2» працює
два гірськолижних витяги та прокат лиж і
гірськолижного спорядження.

Голова
Олександр Мороз – директор Інституту сталого
розвитку ім. В. Чорновола, Національний
університет «Львівська політехніка», д-р техн.
наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України
Заступник голови
Ігор Петрушка – декан повної вищої освіти ІСТР ім.
В. Чорновола, зав. каф. екологічної безпеки та
природоохоронної діяльності, Національний
університет «Львівська політехніка», д-р техн.
наук, професор
Члени оргкомітету:
Святослав Князь – зав. каф. ПЕЕТ, д.е.н., проф.
Мирослав Мальований – зав. каф.ЕЗП, д.т.н., проф.
Олег Нагурський – зав. каф. ЦБ, д.т.н., проф.
Андрій Теребух – завідувач каф. ТУР, д.е.н., проф.
Ірина Казимира – заст. директора ІСТР, к.т.н., доцент
Сергій Стасевич – декан базової вищої освіти ІСТР,
к.т.н., доцент
Ольга Кузь – заст. декана ІСТР, к.т.н., доцент
Надія Чорненька – секретар вченої ради ІСТР,
к.геогр.н., доцент
Михайло Білецький – заст. директора ІСТР
Катерина Кохалевич– пров.спеціаліст деканату ІСТР
Секретар оргкомітету
доц. Ірина Казимира – заступник директора ІСТР,
Національний університет «Львівська політехніка»
Керівник робочої групи:
Ольга Кузь – заст. декана ІСТР, к.т.н., доцент,
Національний університет «Львівська політехніка»
Склад робочої групи
Наталія Вронська
Оксана Литвиняк
Ольга Бобуш
Ольга Тупісь
Анна Ярошко

Голова редколегії
проф. Олександр Мороз
Заступник голови
проф. Мирослав Мальований
Члени редколегії
проф. Ярослав Гумницький
проф. Ігор Дуцяк
проф. Святослав Князь
проф. Володимир Мартинюк
проф. Олег Нагурський
проф. Ігор Петрушка
проф. Володимир Погребенник
проф. Андрій Теребух
доц. Віра Сабадаш (секретар редколегії)

Матеріали симпозіуму
Матеріали доповідей зареєстрованих учасників
будуть опубліковані до початку симпозіуму.
Матеріали доповідей (обсяг 4 або 6 повних сторінок),
підготовлені авторами відповідно до зразка (див.
Додаток 2), до 30 січня 2018 року повинні бути
надіслані електронною поштою на адресу оргкомітету:
sdev.symposium@gmail.com
Інформація про включення доповіді у програму
симпозіуму та у збірник матеріалів буде надаватися
зареєстрованим авторам у другому інформаційному
повідомленні до 15 лютого 2018 року.
Матеріали,
рекомендовані
оргкомітетом
та
редакційною колегією міжнародного симпозіуму
SDEV’2018, оформлені та розширені у вигляді статей,
можуть бути опубліковані у фахових виданнях
Національного університету «Львівська політехніка».

Мови симпозіуму
Робочими мовами симпозіуму є українська, англійська,
польська, російська.

