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МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«ЕКОГЕОФОРУМ-2017. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ІННОВАЦІЇ»
22-25 березня 2017 р. в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти
і газу відбулась Міжнародна науково-практична конференція «ЕКОГЕОФОРУМ-2017. Актуальні
проблеми та інновації», присвячена 50-річчю університету.
Організаторами конференції виступили Міністерство освіти і науки України, Національна
академія наук України, Міністерство екології та природних ресурсів України, Івано-Франківська
обласна рада, Івано-Франківська
обласна державна адміністрація,
Івано-Франківський
національний
технічний університет нафти і газу,
зокрема,
інженерно-екологічний
інститут.
Захід проходив за підтримки
D.TEK Бурштинська ТЕС, Архітектурнопланувального бюро управління
архітектури і містобудування ІваноФранківського міськвиконкому, UAEUPOS/ZAKPOS мережа активних
GNSS
станцій,
ДП
Закарпатгеодезцентр,
System
Solutions, Екологічної Компанії «ВІЗАВТОРМА».

Рис. 1. Вітальне слово ректора ІФНТУНГ акад.
Крижанівського Є. І.

Міжнародна науково-практична конференція, яка відбулася вперше, проходила на
території Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Під час
конференції працювала виставка експонатів продукції профільних організацій та стендових
доповідей в холі науково-технічної бібліотеки університету.
Усього у роботі конференції взяли участь 530 учасників, з них іногородніх – 367, із
зарубіжних країн – 12 (Environmental Protection Agency of Maramures, Romania, Lanzhou University
of Technology China, Maramures County Office for Pedology and Agrochemistry Studies, Romania,

North University Centre of Baia Mare, Romania, Technical University of Cluj-Napoca, Moldova,
University of Science and Technology AGH, Poland).
У конференції брали участь державні і приватні підприємства України, наукові заклади,
науково-виробничі фірми та організації, всього 94, які представляли різні регіони України.
Науковими напрямками роботи конференції були:

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Екологія та збалансоване ресурсокористування;
Технології захисту навколишнього середовища;
Проблеми техногенної безпеки в нафтогазовому комплексі;
Раціональне використання, відновлення та охорона земельних ресурсів;
Матеріали для відновлювальних джерел енергії;
Геоінформаційні технології та моніторинг довкілля;
Геодезія, GNSS – технології та геодезичний контроль;
Освіта в контексті концепції сталого розвитку;
Екологічні проблеми сталого розвитку туризму.
З
вітальним
словом
до
учасників та гостей конференції
звернувся Голова оргкомітету, ректор
університету, академік НАН України
Євстахій Крижанівський, який окреслив
головні
проблеми
екології
та
навколишнього
середовища.
Він
вважає, що сьогодні, як ніколи,
важливо забезпечити гармонійний
розвиток господарства, людини і
природи, щоб технічне втручання в
біосферу Землі не зашкодило якості
середовища, в якому живуть люди.
Рис. 2. Під час пленарного засідання
Заступник голови оргкомітету,
директор інженерно-екологічного інституту ІФНТУНГ Мирослав Мазур представив гостей
конференції. Про її значимість свідчить високе представництво присутніх делегацій зарубіжних
навчальних закладів та установ, серед яких Краківська Гірничо-металургійна академія ім.
Станіслава Сташиця (Польща), Технічний університет (Молдова), Технічний університет (Румунія),
Технологічний університет (Китай).
Велика честь передати лист з похвальними характеристиками та привітанням університету
з 50-річчям від Голови Верховної ради України Андрія Парубія випала Голові Івано-Франківської
державної адміністрації Олегу Гончаруку. Вручаючи лист ректору ІФНТУНГ Є. І. Крижанівському, він
відзначив високу роботу університету у підготовці спеціалістів, розробці проектів у нафтогазовій
сфері, створенні найпотужнішої у світі газотранспортної системи, проектуванні і спорудженні
великих магістральних нафтогонів, освоєнні нафтових і газових родовищ та високих досягнень
випускників університету.

Опісля, у своїй промові, Єпископ
Сокальсько-Жовківський,
керівник
Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у
справах душпастирства силових структур
України, Голова Синодального комітету з
питань
екології
Української
ГрекоКатолицької церкви Владика Михаїл Колтун
закликав навчитися використовувати землю
не тільки як будівельний матеріал, але й як
духовне надбання України.
Також в залі були присутні
Рис. 3. Учасники конференції
представники влади, заступник голови
обласної ради Сергій Басараб, заступник міського голови міста Івано-Франківська Олександр
Левицький, представники екологічних організацій. На адресу університету надійшло привітання
від Президента Української астрономічної
асоціації, академіка НАН України Ярослава
Яцківа. Також щирі слова привітання
виголосила
представник
Румунського
Технічного університету м. Клуж-Напока АннаМарія Гавра.
На конференції кращим студентам
ІФНТУНГ інженерно-екологічного інститут,
спеціальності
«Екологія,
охорона
навколишнього середовища та збалансоване
природокористування» які здобували подвійні
дипломи у Краківській Гірничо-металургійної
академії ім. Станіслава Сташиця
вручили
дипломи магістрів Європейського зразка.
Конференцію продовжило Пленарне
засідання, яке розпочав ректор університету,
академік НАН України Євстахій Крижанівський
доповіддю
«Роль
Івано-Франківського
національного технічного університету нафти і
газу у вирішенні екологічних проблем
нафтогазової галузі і Прикарпаття».
Всього на пленарному засіданні
заслухано 11 доповідей, в яких розглянуто:
ефективність
та
надійність
роботи
енергетичних
об'єктів
та
систем
нафтогазової
промисловості,
реалізації
природоохоронних проектів, що сприяють
зменшенню негативного впливу енергетичних
об'єктів
та
систем
нафтогазової
промисловості на довкілля, результати

Рис. 4. Секційні засідання

теоретичних досліджень, лабораторних експериментів, конструкторських розробок,
дослідно-промислових випробувань і впроваджень у виробництво, пріоритетні напрямки
розвитку технологій захисту навколишнього середовища.
Слухачами конференції були представники різних організацій та підприємств, які працюють
у сфері охорони навколишнього середовища, аспіранти, молоді науковці, магістри та студенти
старших курсів університету, які вболівають за чисте довкілля.
Враховуючи заслухані доповіді, зауваження і пропозиції, висловленні під час дискусій,
Міжнародна науково-практична конференція „Екогеофорум – 2017. Актуальні проблеми та
інновації", прийняла ухвалу, основними пунктами якої є: висловлені на пленарних засіданнях, на
секціях і в ході проведення круглого столу прогнози, пропозиції і науково -технічні рішення
систематизувати і направити у відповідні органи виконавчої влади (міністерства, відомства),
зацікавлені організації та установи; зосередити зусилля науковців та представників виробництва на
активізацію роботи освітніх програм з питань розроблення та реалізації енергоощадних
технологій, зокрема таких, що забезпечують охорону наколишнього середовища.
Також у рамках заходу відбулося відкриття сучасної навчально-наукової лабораторії
«Фізико-хімічні методи дослідження стану
навколишнього середовища».
Для
учасників
конференції
відбулись захопливі ознайомчі екскурсії:
університетом,
зокрема,
відвідали
геологічний музей, наукове містечко
«Нова енергія»та інші цікаві об’єкти.
Жвавий інтерес та захоплення викликала
також екскурсія нашим містом та
знайомство з його історією та пам’ятками.
На завершення конференції для учасників
була організована поїздка в місто Яремче
та гірськолижний курорт Буковель із
смачним обідом приготованим на вогні в
чудовому карпатському лісі.

Рис. 5. Урочисте відкриття лабораторії «Фізикохімічні методи дослідження стану навколишнього
середовища»

З нетерпінням очікуємо наступної зустрічі в гостинному Прикарпатті.
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