
 

Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції "Екологізація 

освіти як чинник сталого розвитку 

суспільства", яка відбудеться 19-20 жовтня 

2017 року в Національному лісотехнічному 

університеті України (м. Львів, вул. Генерала 

Чупринки, 103). 

Конференція спрямована на реалізацію 

рішення Колегії Міністерства освіти і науки 

України "Про екологізацію вищої освіти 

України з метою підготовки фахівців для 

сталого розвитку" від 27.11.2015 року, 

актуальних вимог світової спільноти щодо 

підготовки фахівців для сталого розвитку, що 

містяться в документах Спеціального саміту 

ООН з проблем сталого розвитку (вересень, 

2015 р.), запропонованих ЮНЕСКО Рамок дій 

"Освіта-2030" (листопад, 2015 р.), добровільних 

зобов'язань України, взятих на конференції 

ООН зі сталого розвитку "Ріо+20" і внесених у 

реєстр ООН під назвою "Екологізація освіти: 

внесок України", Паризької угоди щодо змін 

клімату від 12 грудня 2015 року. 

 

ПРОБЛЕМАТИКА 

Роботу конференції передбачається 

організувати за такими основними напрямами: 

1. Теоретико-методологічні та практичні 

засади екологізації освіти, як фактора 

підготовки фахівців для сталого розвитку. 

2. Підвищення кваліфікації керівних кадрів 

та науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів з питань екологізації 

освіти й економіки;  

3.   Екологізація економіки (теоретичні та 

прикладні аспекти): роль у досягненні цілей 

сталого розвитку. 

МОВИ ТА  РЕГЛАМЕНТ 

Робочі мови конференції:  українська, 

англійська. 

Регламент:      доповіді    -  до 15 хв.;   

повідомлення і виступи    -  до 10 хв. 
 

КАЛЕНДАР 

• Подання заявок учасниками  -  до 10.09.2017 

• Реєстрація учасників              -  18-19.10.2017 

• Початок роботи конференції    -    19.10.2017 
 

ГОТЕЛІ 

Готель  «ТУРИСТ»; готель «ГЕТЬМАН» 

Готель університету. 
  

Умови участі у конференції 

Організаційний внесок становить 250 грн. і 

містить вартість публікації тез, доповіді та 

організаційні витрати на проведення 

конференції.  

Для внесення тез доповіді у збірку матеріалів 

конференції необхідно на адресу оргкомітету 

надіслати: 

• реєстраційну картку на участь у роботі 

конференції;  

• тези доповіді на паперовому і електронному 

носіях;      e-mail:  ekoosvita2017@ukr.net 

• копію платіжного доручення про перераху-

вання оргвнеску.  

Термін подання заявок, тез доповіді і сплати 

оргвнеску – до 10 вересня 2017 р.  

Оргкомітет планує також опублікувати 

матеріали конференції окремим фаховим 

збірником наукових праць. Обсяг статті – до 12 

сторінок. Вартість однієї сторінки – 30 грн. 

Оформлення статей - відповідно до вимог  

Наукового вісника НЛТУ України:   
http://nv.nltu.edu.ua/index.php/journal/index 

 

 

Реєстраційна картка 

учасника міжнародної науково-практичної 

конференції "Екологізація освіти як чинник 

сталого розвитку суспільства". 

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________ 

_________________________________________ 

Місце роботи, посада, науковий ступінь, 

вчене звання  ____________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Поштова адреса __________________________ 

_________________________________________ 

Тел./факс ________________________________ 

e-mail ___________________________________ 

Назва доповіді  ___________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________  

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Форма участі: 

а) виступ з:                              

• доповіддю      -        

• повідомленням     -       

• стендовою доповіддю   -    

б) слухач  –     

Потреба в готелі: 

готель________________________________  

тип номеру ___________________________         

час проживання _______________________ 

 

 

Реєстраційну форму просимо надіслати до 10 

вересня  2017 року.  
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Вимоги до оформлення тез доповідей   

Обсяг тез доповідей не повинен перевищувати 

3 сторінки.  Рекомендується підготувати текст у 

редакторі MS Word 2003 (шрифт - Times New 

Roman, розмір - 14, рядки - через 1 інтервал, поля 

– 2 см по периметру, формат паперу - А4).  

Структура оформлення тез: 

• прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене 

звання автора (авторів); 

• назва установи (скорочено);  

• назва тез доповіді (великими літерами); 

• текст тез доповіді. 
 

Адреса, телефон, факс:    

79057,  м. Львів,  

вул. Генерала Чупринки,  103,  НЛТУ України,   

тел./факс:   (032)-2378905,   тел.:  (032)-2378104, 

http://www.nltu.edu.ua  
 

Банківські реквізити: 

р/р 31257271102786 в Державній казначейській 

службі України,  м. Київ, МФО 820172, 

ЄДРПО: 02070996,  

призначення:   конференція "Екоосвіта". 
 

Голова оргкомітету –  

проф. Криницький Г.Т. 

Заступник голови – с.н.с. Онуфрик П.П. 

Контактні особи: 

Скольський Ігор Михайлович 

Тел. (380-32) 237-81-04; ekoosvita2017@ukr.net 

Врублевська Олена Василівна 

Тел./факс (308-32) 237-80-23; 

ekoosvita2017@ukr.net 

 

Будемо вдячні Вам  

за участь у роботі конференції. Сподіваємося, 

що Ваше перебування у Львові буде приємним і 

корисним.   

 

Міністерство освіти і науки України 

Західний науковий центр 

НАН України і МОН України 

Національний лісотехнічний університет 

України 

 

 
 

Міжнародна науково-практична 

конференція  

 

 

"Екологізація освіти як чинник сталого 

розвитку суспільства"  
 

19-20 жовтня 2017 року 
 

 

 

 

 

 

Львів  -  2017 

http://www.nltu.edu.ua/

