ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
Комунальний заклад Львівської обласної ради
«ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА МАЛА АКАДЕМІЯ НАУК УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ»

Про проведення обласної науково-практичної конференції «Екологічна безпека
рідного краю: проблеми та шляхи їх вирішення у контексті сталого розвитку».
Відповідно до Плану організаційно-масових закладів з учнівською молоддю з
дослідно-експериментального напряму на 2021 рік КЗ ЛОР «Львівська обласна Мала
академія наук учнівської молоді» проводить 13 лютого 2021 року учнівську науковопрактичну онлайн конференцію (далі – конференцію).
Метою проведення конференції є популяризація знань з екології, біології, географії і
суміжних галузей науки, підтримка обдарованих дітей та учнівської молоді, залучення їх до
науково дослідницької діяльності в гуртках і секціях наукових відділень Львівської обласної
Малої академії наук учнівської молоді.
До участі у конференції запрошуються учні 8-11 класів закладів загальної середньої
освіти, вихованці закладів позашкільної освіти.
Для участі у конференції необхідно надіслати заявку та тези доповідей на участь в
конференції у Google форму (https://forms.gle/F9ZkNnUWXYBW5uA29 ) до 10 лютого 2021
року. Тези, які відповідають тематичному напрямку конференції, необхідно прикріпити у
форму під час заповнення заявки. Конференція відбудеться 13 лютого 2021 року на
платформі Zoom. Посилання та порядок доповідей учасників будуть надіслані напередодні
конференції на електронну пошту, яку учасники вказували при реєстрації.
Обсяг тез не має перевищувати 2 сторінки формату А4, набраних у форматі MS Word
з усіма полями по 2,5 см. Текст набирати шрифтом Times New Roman 14 пт з інтервалом 1,5.
Структура тез: назва, перелік авторів, організації, анотація (де чітко сформульовано
головну ідею тез), ключові слова, бібліографія (перелік використаної літератури, складений
відповідно до стандартних вимог і розміщений у кінці тез в алфавітному порядку).
Конференція проводитиметься за такими напрямками:
1. Продовольча проблема і шляхи її вирішення
Екологічна безпека у ХХІ столітті; ваш погляд у майбутнє вашого краю; забруднення
довкілля і його вплив на здоров’я; здорове харчування; екологічно чисті продукти та
матеріали.
Перелік питань для розкриття теми:




Харчування і здоров'я людей;
Продовольча криза, сільське господарство, деградація земель;
Екологічна безпека сільського господарства (про пестициди, відходи тваринницьких
ферм, загибель бджіл і т.д.);
 Органічне сільське господарство.
2. Водні ресурси рідного краю

Перелік питань для розкриття теми:




Якість водних ресурсів;
Проблема забруднення води;
Проблема нестачі питної води.

3. Відходи. Проблемні питання в управлінні відходами.
Перелік питань для розкриття теми:






Сортування відходів в українських родинах;
Системи сортування відходів;
Способи популяризації сортування відходів;
Стихійні звалища;
Вторинна обробка сировини.

За результатами конференції учасники отримають сертифікати.
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