
 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ 

ЕКОЛОГІЯ. ЛЮДИНА. СУСПІЛЬСТВО. 
XХІ Міжнародна науково-практична конференція  

м. Київ, Україна, 21-22 травня, 2020 р. 
 
Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ХХІ Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія. Людина. Суспільство», що 

відбудеться 21-22 травня 2020 р. в Національному технічному університеті України  
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». 

 

 

Тематика конференції 
Секція 1. Загальна екологія: 

 популяційна екологія; 
 екологія біогеценозів; 
 урбоекологія; 
 біологічні аспекти охорони рослинного і тваринного світу та відновлення біорозмаїття; 
 біологічні та біохімічні методи екологічного моніторингу, біоіндикація; 
 медична екологія та охорона здоров'я населення. 
 біологічні методи очистки стічних вод; 
 біологічні методи переробки відходів; 
 біологічні методи рекультивації ґрунтів; 

 

Секція 2.Техноекологія: 
 альтернативні енерготехнології; 
 альтернативні види палива; 
 хімічні та фізико-хімічні методи екологічного моніторингу; 
 методи і технології водоочистки та водопідготовкики; 
 технології замкнутого водовикористання у промисловості; 
 методи та технології рекуперації, утилізації та знешкодження газових викидів; 
 методи та технології очищення та рекультивації ґрунтів; 
 методи та технології утилізації та переробки твердих відходів; 

 

Секція 3. Стратегія сталого розвитку у контексті екологічної безпеки: 
 екологічні аспекти сталого розвитку регіонів;  
 екологічні індикатори сталого розвитку; 
 математичне моделювання та прогнозування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального 

використання природних ресурсів;  
 проблеми екологічної освіти та виховання;  
 екологічне право;  
 екологічна експертиза та аудит;  
 державне управління в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;  
 економіка природокористування.  

 
 
 
Правила оформлення тез доповідей і подання заявок на участь  
 
Перед оформленням тез просимо уважно ознайомитися з вимогами на сайті http://www.ecoconference.kiev.ua/. Тези 
прийматимуться винятково в електронному вигляді. Мова тез – українська, російська, англійська. Тези проходять попереднє 
рецензування членами програмного комітету Конференції. Неналежно оформлені тези розглядатися оргкомітетом не будуть. 
On-line реєстрація учасників на сайті є обов’язковою і здійснюється за посиланням  
https://goo.gl/forms/cvdvFYl31LEygquk2  

 
 



 
Важливі дати 
 

 Прийом заявок на участь у конференції та тез доповідей — з 1 березня по 30 квітня 2020 р. 
 Прийом оргвнесків — до 30 квітня 2020 р. 
 Прийом оргвнесків у збільшеному розмірі — з 1 по 12 травня 2020 р. 

 
 

 
 
Організаційні внески 

Форма 
участі 

для  школярів, а також студентів, 
аспірантів та співробітників  

НТУУ «КПІ», за умови сплати: 

для учасників з України, 
за умови сплати: 

для учасників з інших країн, 
за умови сплати: 

до 30 квітня до 12 травня до 30 квітня до 12 травня до 30 квітня до 12 травня 

Очна 
100 грн. 200 грн. 

300 грн. 400 грн. 50 € 60 € 

Заочна 150 грн. 300 грн. 25 € 30 € 
 
Організаційний внесок учасника при очній формі участі включає: 

 друк тез у збірці конференції (потреба у виданні паперового примірника буде визначена шляхом голосування 
учасників); 

 участь у заходах конференції; 
 матеріали конференції; 
 кава-брейки; 
 екскурсійну програму. 

 
Організаційний внесок учасника при заочній формі участі включає: 

 друк тез у збірці конференції та надсилання поштою (за умови видання у паперовому вигляді) 1 примірника збірки тез. 
 
Кращі доповіді учасників конференції будуть рекомендовані до друку у Віснику НТУУ «КПІ». Серія: Хімічна інженерія, 
екологія та ресурсозбереження (http://chemengine.kpi.ua).  
 
Сплата організаційного внеску відбувається лише після отримання учасником підтвердження Оргкомітету про його 
участь у конференції. 
 
Сплата організаційного внеску можлива: 

 готівковим розрахунком (за персональною домовленістю); 
 безготівковим розрахунком у євро або гривнях, до початку конференції.  

 
Реквізити для безготівкової оплати оргвнеску будуть повідомлені учасникам конференції у відповідних листах-запрошеннях. 
Копія квитанції або платіжного доручення про сплату оргвнеску повинна надійти до оргкомітету до початку конференції. 
 
 
 

Поселення 

Для учасників пропонується поселення у гуртожитках НТУУ «КПІ». Учасники конференції самостійно оплачують проживання. 
Місця у гуртожитках КПІ ім. Ігоря Сікорського бронюються організаційним комітетом за наявності клопотання учасника, але 
не пізніше ніж за місяць до початку конференції. 

 
 

Контактна інформація 
 
Електронна адреса оргкомітету конференції: 
kpi@beantov.kiev.ua  
Веб-сайт: 
http://www.ecoconference.kiev.ua/ 
Контактна особа:  
ст. викл. каф. Е та ТРП, к.т.н. Бенатов Данило Емілович,  
Тел.: +38(050)3828157. 


