Міністерство екології та природних ресурсів України
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Всеукраїнська екологічна ліга

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
24 квітня 2012 р. в Києві відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція
«Національна система освіти для збалансованого розвитку» в рамках
Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України»
В програмі конференції організовано круглий стіл «Культура збалансованого
розвитку: роль освіти, науки, етики та релігії»
Мета проведення круглого столу – розвиток діалогу між представниками освіти,
культури, науки, різних релігійних конфесій та природоохоронних організацій для
подальшого підвищення екологічної культури населення, збереження природної та
культурної спадщини України.
Теми для обговорення:
 Соціально-природна консолідація суспільства на принципах збалансованого
розвитку.
 Роль суспільних інституцій (освіти, науки, культури, державного управління,
громадських організацій, релігії) в реалізації принципів збалансованого розвитку.
 Шляхи узгодження трьох головних цінностей збалансованого розвитку: свободи
підприємництва, поваги до природи та соціальної справедливості.
 Роль системи державного управління у формуванні та реалізації політики
збалансованого розвитку.
 Формування освітнього компоненту як рушійної сили переходу до
збалансованого розвитку.
До участі запрошуються представники наукових установ, органів державної
влади, природоохоронних громадських організацій, закладів освіти та культури,
релігійних конфесій, ділових кіл, засобів масової інформації.
Останній термін подання доповідей – 15 квітня 2012 року.
Програма круглого столу буде сформована на основі надісланих доповідей.
Публікація доповідей учасників круглого столу буде здійснена після завершення
Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України».
Місце проведення: Міжнародний виставковий центр, Броварський пр-т, 15.
Час проведення: 24 квітня, 15.30-18.00.
Контактна особа: Кремова Альона Анатоліївна, тел./факс: 206-31-83, e-mail:
DEAecopolicy@gmail.com
З повагою,
Оргкомітет

УМОВИ УЧАСТІ
Форми участі у форумі
– публікація матеріалів + усна доповідь;
– усна доповідь;
– публікація матеріалів;
– участь без доповіді та публікації;
Оформлення участі
Умовою участі є надіслані до 15 квітня 2012 року:
1. Заповнена Реєстраційна форма (бланк додається).
2. Текст доповіді, якщо учасник планує публікацію (вимоги оформлення доповідей додаються).
3. Копія платіжного доручення за публікацію в електронному вигляді або факсом (044) 289-31-42.
Реєстраційний внесок для участі у заходах Міжнародного екологічного форуму
«Довкілля для України»:
Для фізичних осіб:
420 гривень – участь у конференціях, секціях, круглих столах + пакет інформаційних
матеріалів Форуму + можливість усної доповіді з включенням у програму + публікація однієї
доповіді учасника
300 гривень – участь у конференціях, секціях, круглих столах + пакет інформаційних
матеріалів Форуму + можливість усної доповіді з включенням у програму без публікації у збірці;
120 гривень – публікація однієї доповіді у збірці.
Для контактів:
КРЕМОВА АЛЬОНА (044) 206-31-83 ; e-mail: DEAecopolicy@gmail.com.

РОЗРАХУНКИ ЗА УЧАСТЬ У ЗАХОДАХ ФОРУМУ
Суму вносять на розрахунковий рахунок Генерального розпорядника Форуму
Український центр МВКФ
вул. Алма-Атинська, 41А, Київ, Україна
Тел. (044) 576-81-01, 576-81-03 Факс (044) 576-81-02
Р/р 26003191077 у ВАТ «Райффайзен Банк Аваль»
МФО 380805, код ЄДРПОУ 36698434

ВИМОГИ
до оформлення доповіді учасника Міжнародного екологічного форуму
«Довкілля для України» для публікації
Доповіді приймають за тематичними напрямами, вказаними в програмі,
обсягом не більше 4-х сторінок формату А4, набраними в програмі MS Word.
Файли з текстами надсилають електронною поштою на адресу:
DEAecopolicy@gmail.com «Форум. Доповідь». Ім’я файла має відповідати
імені першого автора латиницею (Petrenko.doc).
Необхідно встановити такі параметри форматування документа:
 шрифт Times New Roman, кегль 14, стиль – звичайний (normal);
 формат сторінки: поля – зверху, знизу, справа – 2 см; зліва – 3 см;
 міжрядковий інтервал одинарний; зверху по центру: назва доповіді (у
верхньому регістрі); через інтервал нижче – прізвище та ініціали
автора, науковий ступінь, вчене звання, посада; нижче – назва
організації і місто; нижче, через інтервал, з абзацу друкується текст;
 в кінці статті за потреби подають список використаної літератури,
оформлений за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Доповіді подають в остаточній авторській редакції. Організатори не
несуть відповідальності за опубліковану інформацію.
Приклад:
ОЦІНКА РИЗИКУ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ
УПРАВЛІННЯ ПРИ ЗБАЛАНСОВАНОМУ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ
Сердюк А. М. доктор медичних наук, професор, академік АМНУ, директор
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзеєва АМНУ»
Президент НАМН (м. Київ)
Турос О. І., доктор медичних наук, завідувачка лабораторії гігієни
атмосферного повітря та оцінок ризику
ДУ «Інститут гігієни та медичної екології імені О. М. Марзеєва АМНУ»
(м. Київ)
Відповідно до українського законодавства збереження здоров’я є
стратегічним напрямом державної політики [1]. Велика кількість наукових
досліджень, що характеризують стан здоров’я населення в умовах
антропогенного забруднення довкілля, (…)
Література:
1. Балюк С. А. Ґрунтові ресурси України: стан і заходи їх поліпшення // Вісн.
аграрної науки. – 2010. – № 6. – С. 5–10.

Кінцевий термін подачі доповідей – до 15 квітня 2012 р.

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА
учасника Міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України»
(м. Київ, Броварський проспект, 15)
Прізвище _____________________ Ім’я______________________ По батькові________________________
Місце роботи або навчання ____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

(повна назва установи, поштова адреса, телефон/факс, Е-mail)
Посада ______________________________________________________________________________________
Науковий ступінь ____________________________ Вчене звання ____________________________________
Поштова адреса учасника ______________________________________________________________________

(номер будівлі, вулиця, село, місто, область, індекс)
Контактні телефони учасника:
службовий _____________________________ мобільний __________________________________
Електронна адреса учасника____________________________________________________________________
Будь ласка, позначте заходи, в яких Ви бажаєте взяти участь
Заходи Форуму
Міжнародна конференція «“Зелена”
економіка: перспективи впровадження
в Україні» (24–25 квітня)

Форма участі у заході
□ Доповідач
□ Учасник
Тема доповіді___________________________________
_______________________________________________

Круглий стіл «Громадська оцінка державної
екологічної політики в Україні» (24 квітня)

□ Доповідач
□ Учасник
Тема доповіді __________________________________
________________________________________________

Всеукраїнська науково-практична
конференція «Національна система освіти
для збалансованого розвитку» (24 квітня)

□ Доповідач
□ Учасник
Тема доповіді __________________________________
________________________________________________

Круглий стіл № 4. «Культура

□ Доповідач
□ Учасник
Тема доповіді __________________________________
________________________________________________

збалансованого розвитку: роль освіти,
науки, етики та релігії» (24 квітня)
Всеукраїнський конкурс-захист проектів
студентів та аспірантів «На шляху
до збалансованого розвитку та “зеленої”
економіки» (25 квітня)
Підведення підсумків та вручення нагород
Всеукраїнського конкурсу «Лідер
природоохоронної діяльності – 2011»
Презентація книги «Довкілля, екологія
та природні багатства України 2011–2012»
(25 квітня)
Міжнародний бізнес-форум «Формування
національної політики збалансованого
виробництва і споживання: спільні дії влади,
бізнесу і громадськості» (26 квітня)
Чи необхідно бронювати готель:

Готель
«Турист» (500 м. від місця
проведення Форуму)
Готель в Пущі-Водиці (пряма лінія
метро+маршрутка)

□ Так

□ Доповідач
□ Учасник
Тема доповіді ___________________________________
________________________________________________
□ Доповідач
□ Учасник
Тема доповіді ___________________________________
_______________________________________________

□ Доповідач
□ Учасник
Тема доповіді ___________________________________
________________________________________________
□ Ні

Номер «Економ»
Номер «Стандарт»
Номер «Напівлюкс»
вартість проживання, грн /доба з особи
310–430

520–620

870–1000

100

150

300

