
МІЖНАРОДНА АСОЦІАЦІЯ ЕКОЛОГІВ УНІВЕРСИТЕТІВ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
імені М. П. ДРАГОМАНОВА 

 
ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЇ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 

 

 

 
 

 

 
 
 

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ 

МІЖНАРОДНОЇ АСОЦІАЦІЇ  
ЕКОЛОГІВ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

МІЖНАРОДНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ ФОРУМ 

“ЕКОЛОГІЧНА ПОЛІТИКА:  

МІЖ КРИЗАМИ ТА РЕФОРМАМИ” 
 

 
13 лютого 2015 р. 

 
 
 

І Н Ф О Р М А Ц І Й Н Е   П О В І Д О М Л Е Н Н Я 
 
 
 
 
 

Київ 2015 
 



ШАНОВНІ КОЛЕГИ! 
 

 

Запрошуємо Вас взяти участь у Загальних зборах Міжнародної асоціації екологів 

університетів та Міжнародному екологічному форумі “Екологічна політика: між 

кризами та реформами”. 

Організатори форуму: Міжнародна асоціація екологів університетів, Національний 

педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут екології економіки і права. 

Співорганізатори форуму: Інститут магнетизму НАН України і МОН України, 

Одеський державний екологічний університет, Факультет гуманітарних та природничих 

наук Пряшівського університету у Пряшеві (Словацька Республіка), Уманський 

національний університет садівництва, Національний центр “Мала академія наук 

України”, Асоціація “Столиця Груп”, Українське національне відділення Міжнародної 

академії наук екології та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ ) та ін. 

Мета форуму: обговорення стратегічних напрямів екологічної політики та 

розширення міжнародного партнерства. 

Основні  напрями обговорення: 

1. Екологія, політика та економіка. 

2. Екологія, освіта і наука. 

3. Екологія і соціум. 

4. Екологія і здоров’я. 

Учасники форуму: представники органів законодавчої і виконавчої влади, вчені 

України, Словацької Республіки, Республіки Польща, Угорщини, Лівії та інших держав, 

працівники органів управління освітою, навчальних закладів, наукових установ, 

представники громадськості, засобів масової інформації. 

Робочі мови форуму: українська, російська, англійська. 

Відкриття форуму відбудеться 13 лютого 2015 р. о 12.00 у Національному 

педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за адресою: м. Київ, вул. Пирогова, 9.   

Для участі у форумі необхідно до 05.02.2015 р. надіслати заявку на електронну 

адресу оргкомітету: iaue@i.ua (додаток 1). 

Тези виступів учасників форуму будуть представлені в електронному збірнику 

статей, які необхідно до 05.02.2015 р. оформити  та надіслати на електронну адресу 

оргкомітету: iaue@i.ua (додаток 2).  

За додатковою інформацію звертатися:  

Тел.: +38 (098) 885 88 15 – Каричковська Світлана Петрівна, представник оргкомітету.  

Е-mail: iaue@i.ua 

Web: www.iaue.org   www.ieep.org.ua 

http://www.iaue.org/


Додаток 1 
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ  

у Загальних зборах МАЕУ та Міжнародному екологічному форумі  
«Екологічна політика: між кризами та реформами». 

(13 лютого 2015 р., м. Київ) 
 

1.  Прізвище  

2.  Ім’я  

3.  По батькові  

4.  Науковий ступінь  

5.  Вчене звання  

6.  Організація (заклад)  

7.  Посада  

8.  Напрями обговорення: 

 екологія, політика та економіка 

 екологія, освіта і наука 

 екологія і соціум 

 екологія і здоров’я 

9.  Назва доповіді  

   
   

10.  Форма участі  очна  заочна  

11.  Технічне обладнання  

12.  Адреса  

для листування 

 

13.  Телефон  

14.  Е-mail  

15.  Потреба в житлі   так  ні 

1.   

 

 

  

2.   (дата)       ( підпис) 



Додаток 2 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ  
учасника Загальних зборів МАЕУ та Міжнародного екологічного форуму  

«Екологічна політика: між кризами та реформами».  
(13 лютого 2015 р., м. Київ) 

 
Вимоги до публікацій: 
– обсяг – 2-3 сторінки; 
– параметри сторінки й тексту: аркуш А4, інтервал 1,5 (30 рядків на сторінці), 

формат Microsoft Word, шрифт Times New Roman 14 кегель, розширення файлу *.doc 
(текстовий редактор Microsoft Word, версії до 2003); 

– поля: ліворуч – 30 мм, праворуч – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм.; 
– оформлення літератури: список використаних джерел оформлюється згідно з 

останніми вимогами державного стандарту, друкується в алфавітному порядку. 

Посилання на джерела у тексті подаються у квадратних дужках (без зносок). 
 
Структура тез доповідей: 
1. Автори (ім’я та прізвище, вчене звання, науковий ступінь).  
2. Установа, в якій виконана робота. 
3. Назва. 
4. Анотація (2-3 речення мовою оригіналу). 
5. Ключові слова. 
6. Основний текст тез доповідей (вступ, матеріали і методи, основні результати та 

їх практичне значення, висновки). 
7. Список використаних джерел. 
Ілюстрації виконуються якісно в графічних редакторах, розміщуються в тексті та 

додаються в окремих файлах.  
 
Останній термін подачі публікацій – 05.02.2015 р. 
 

 

Зразок оформлення публікації 
 

Іванов І.І., к. пед.. н., доцент  
Інститут екології економіки і права 

 
РОЛЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ В КОНТЕКСТІ  

ВПРОВАДЖЕННЯ ПРИНЦИПІВ СТАЛОГО РОЗВИТКУ 
Анотація. 
Ключові слова. 
Основний текст. 

 
Список використаних джерел 

1. 
2. 


