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ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції 
«Вплив виробництва, передачі, розподілу та використання електроенергії на 
довкілля». 
Конференція відбудеться 24 та 25 листопада 2022 року у місті Івано-Франківську у 
режимі онлайн у Івано-Франківському національному технічному університеті 
нафти і газу в рамках міжнародного проєкту HUSKROUA/1702/6.1/0022 
«Регіональний центр навчання та моніторингу впливу електроустановок на 
навколишнє середовище». 
Напрямки роботи конференції: 
1. Глобальні та регіональні проблеми екологічної безпеки об’єктів енергетики. 
2. Вплив фізичних полів енергетичних підприємств на навколишнє середовище. 
3. Вплив енергетичних підприємств на біорізноманіття. 
4. Зелена енергетика – проблеми охорони навколишнього середовища. 
Мови конференції: українська, румунська, англійська. 
Оргкомітет конференції: 
Співголови: 
Олег Мандрик – доктор технічних наук, професор, перший проректор ІФНТУНГ 
(Ua); 
Петріка Поп-Сітар – доктор наук, професор, проректор Північного 
університетського центру Бая-Маре, UTCN (Ro). 
Заступники голів: 
Ярослав Адаменко – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
екології ІФНТУНГ, менеджер проєкту HUSKROUA/1702/6.1/0022 (Ua);  
Міхаела Штец – PhD, доцент кафедри електротехніки, електроніки та 
комп’ютерної інженерії UTCN, менеджер проєкту HUSKROUA/1702/6.1/0022 (Ro).   
Секретарі конференції: 
Рамона Демарчек – PhD, доцент кафедри філології та культурології UTCN (Ro); 
Тарас Качала – кандидат наук, доцент кафедри екології ІФНТУНГ (Ua). 
Члени оргкомітету: 
Людмила Архипова – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри туризму 
ІФНТУНГ (Ua); 
Мірча Хоргос – PhD, доцент, заступник декана інженерного факультету UTCN (Ro); 
Клаудіу Лунг – PhD, доцент, завідувач кафедри електротехніки, електроніки та 
комп’ютерної інженерії UTCN (Ro);  
Штефан Оніга – доктор наук, професор кафедри електротехніки, електроніки та 
комп’ютерної інженерії UTCN (Ro); 
Марія Орфанова – кандидат наук, доцент кафедри екології ІФНТУНГ (Ua);  
Юлія Стахмич – кандидат наук, доцент кафедри філології та перекладу ІФНТУНГ 
(Ua);  
Іван Ковбанюк – завідувач відділу інформації та зв’язків з громадськістю ІФНТУНГ 
(Ua).   
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УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ 

Участь у конференції та публікація тез доповідей БЕЗКОШТОВНА. 
Електронна версія збірника матеріалів конференції (з номером ISBN) буде 
опублікована на сайті проєкту HUSKROUA/1702/6.1/0022 «Регіональний центр 
навчання та моніторингу впливу електроустановок на навколишнє середовище"  у 
форматі PDF (http://crimige.cunbm.utcluj.ro/en/about/). 
Організатори передбачають можливість публікації матеріалів у науково-технічних 
журналах ІФНТУНГ «Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування» 
(https://ebzr.nung.edu.ua/index.php/ebzr) та UTCN «Carpathian Journal of Electrical 
Engineering» (http://cee.cunbm.utcluj.ro/cjee/) у разі оформлення статей відповідно до 
вимог журналів. 
Для участі в конференції та опублікування тез доповіді у збірнику матеріалів 
конференції необхідно до 14 листопада 2022 р. через Google форму 
 https://docs.google.com/forms/d/1Rj4jo4pGz1u8u90-
iWX9Md1xS9WPS9EbpDnYwrBtJVo/edit 

 заповнити заявку на участь за посиланням; 
 завантажити тези доповіді. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ 
Матеріали можуть бути підготовлені українською, румунською або англійською 
мовами. Рукописи повинні становити 2-4 повних сторінки (включно з рисунками і 
таблицями). Розмір сторінки – формат А4 (297х210 мм). Сторінки не нумерувати. 
Шрифт Times New Roman 12 пт, одинарний інтервал. Текст не повинен бути 
ущільненим. Переноси не допускаються. Відступ абзацу – 1,0. Поля сторінок – 25 мм 
з усіх боків. Тези необхідно завантажити через Google форму одним файлом із 
назвою файлу за прізвищем першого автора (латинськими літерами). 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ 
УДК - вирівнювання по лівому краю (12 пт) 

Ім'я та прізвище автора (авторів), науковий ступінь (ступені), 
вчене звання, місце роботи, місто, країна – по центру (шрифт Times New 

Roman, 12 пт., курсив) 
 

НАЗВА – по центру, великими  
жирними літерами (шрифт Times New Roman, 14 пт). 

            Основний текст ... (через рядок, абзац основним стилем, шрифт 
Times New Roman, 12 пт., одинарний інтервал, відступ абзаців – 1 см, 
вирівнювання по ширині). 

 
Список літератури – по центру 

(через рядок, шрифт Times New Roman, 12 пт.) 
 
Адреса оргкомітету: Україна, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, Івано-
Франківський національний технічний університет нафти і газу, кафедра екології 
76019. 
Номери телефону та електронні адреси оргкомітету: 
+38-(066)-102-72-46 – Тарас Качала, taraskachala@gmail.com  
+4-(074)-562-06-63 – Рамона Демарчек, ramona.demarcsek@fsc.utcluj.ro 
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Цей документ був підготовлений за фінансової підтримки Європейського 
Союзу. Зміст цього документа є виключною відповідальністю Технічного 
університету Клуж-Напока Північного університетського центру Бая-Маре 
(Румунія) та Івано-Франківського національного технічного університету 
нафти і газу (Україна) і не обов’язково відображає позицію Європейського 
Союзу. 

 
 


