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Голова оргкомітету: 

Іван ДАНИЛИК– директор Інституту екології Карпат НАН України, доктор 

біологічних наук 

 

Співголови оргкомітету: 

Василь ПРИНДАК – директор НПП «Сколівські Бескиди» 

Віталій ЗЕМАН – заступник директора НПП «Бойківщина» 

 

Секретар оргкомітету: 

Ігор ПИЖИК – провідний інженер відділу екосистемології  

 

Технічний супровід конференції: 

Роман Соханьчак – молодший науковий співробітник  

 

Члени оргкомітету: 

 
Руслан ГРЕЧАНИК  – начальник департаменту 

екології та природних ресурсів Львівської ОДА, кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент 

 
Анатолій ДЕЙНЕКА  – начальник Львівського обласного управління лісового та 

мисливського господарства, доктор економічних наук, професор 

 
Василь ЛАВНИЙ  – проректор з наукової роботи Національного лісотехнічного 

університету України, доктор сільськогосподарських наук, професор 

 
Федір ГАМОР – заступник директора Карпатського біосферного заповідника, доктор 

біологічних наук, професор 

 
Олексій ГОЛУБЧАК –директор УкрНДІгірліс, кандидат сільськогосподарських наук 

 
Ірина ШПАКІВСЬКА – завідувач відділу екосистемології Інституту екології Карпат 

НАН України, кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник 

 
Оксана МАРИСКЕВИЧ – провідний науковий співробітник відділу екосистемології 

Інституту екології Карпат НАН України, кандидат біологічних наук, старший науковий 

співробітник 

 
Станіслав КУХАЖИК – заступник директора з наукової роботи Бещадського парку 

народового (Польща), доктор, інженер 

 
Василь МОЧАН – керівник природоохоронного напрямку міжнародного проекту 

«Збереження карпатських пралісів», Українське Товариство Охорони 

Птахів/Франкфуртське зоологічне товариство 
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Конференція присвячена обговоренню тем: 

 

1. Роль старовікових лісів у збереженні біорізноманіття та забезпечення 

екосистемних функцій  

 

2. Антропогенні загрози та ризики збереження старовікових лісів в Карпатах 

 

3. Старовікові ліси в природно-заповідному фонді Карпат 

 

 

Ключові дати 

 

02.06.2021 – завершення прийому заявок на участь та матеріалів до 

публікації 

09.06.2021  – надсилання запрошень та програми 

23.06.2021 – робота конференції 

24-25.06.2021 – розміщення матеріалів конференції на сайті 

Після завершення конференції всі учасники отримають посилання на 

електронну збірку матеріалів  

Участь у конференції безкоштовна 
Для участі необхідно заповнити електронну реєстраційну форму, що 

доступна за посиланням: 
https://docs.google.com/forms/d/1vDKq3xXv5l3gqVv41ztvi4pBzO6kAsACuTLO_InitpU/edit 

 

Регламент доповідей: 

доповіді до 15 хвилин 

обговорення до 5 хвилин 

 

Робочі мови: українська, польська 

http://www.ecoinst.org.ua 
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Вимоги до тез: 

 

Тези доповідей мають бути представлені у текстовому редакторі Microsoft 
Word 97-2003 , об’ємом не більше 2 сторінок формату А4. Стиль шрифту 

TimesNew Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал – одинарний, абзац – 1,0 

см. Поля: всі – по 2 см. Вирівнювання тексту за шириною. Назва файлу має 
містити прізвище автора та його ініціали. Наприклад, Іванченко П. О 

 

Місце проведення 

Інститут екології Карпат НАН України (м.Львів) 
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