
  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

ММііннііссттееррссттввоо  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  
  

ННааццііооннааллььннаа  ккооммііссііяя  УУккррааїїннии  уу  ссппрраавваахх  ЮЮННЕЕССККОО  
  

ООддеессььккиийй  ддеерржжааввнниийй  ееккооллооггііччнниийй  ууннііввееррссииттеетт  
  

ХХааррккііввссььккиийй  ннааццііооннааллььнниийй  ааввттооммооббііллььнноо--ддоорроожжнніійй  ууннііввееррссииттеетт  
  

ККааффееддрраа  ееккооллооггііїї  
  

ІІННФФООРРММААЦЦІІЙЙННИИЙЙ  ЛЛИИССТТ  
  

ІІVV  ВВссееууккррааїїннссььккаа  ннааууккооввоо--ммееттооддииччннаа  ккооннффееррееннццііяя  
  

««ССУУЧЧААССННІІ  ААССППЕЕККТТИИ  ООРРГГААННІІЗЗААЦЦІІЙЙННОО--ММЕЕТТООДДИИЧЧННООГГОО  ЗЗААББЕЕЗЗППЕЕЧЧЕЕННННЯЯ  

ЕЕККООЛЛООГГІІЧЧННООЇЇ  ССККЛЛААДДООВВООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  ФФААХХІІВВЦЦІІВВ»»,,  
  

ХХааррккіівв,,  ХХННААДДУУ,,  2244  жжооввттнняя  22001199  рр..  

  
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІІ Всеукраїнській науково-

методичній конференції «Сучасні аспекти організаційно-методичного 
забезпечення екологічної складової підготовки фахівців», яка буде проходити 
24 жовтня 2019 року на базі кафедри екології Харківського національного 
автомобільно-дорожнього університету. 

 
З повагою, голова організаційного комітету конференції,  

ректор ХНАДУ проф. Туренко А.М. 
 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

1. Екологізація вищої освіти України. 
2. Роль інноваційної освіти у екологічній підготовці фахівців.  
3. Сучасні методичної технології екологічної підготовки фахівців. 
4. Методичні аспекти перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері 
екологічної безпеки. 
5. Застосування міжнародного досвіду при розробці методичного забезпечення 
підготовки фахівців зі сталого розвитку та екологічної безпеки (у т.ч. Програма 
UNITWIN/UNESCO Chairs). 

 



ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ: 
 

Матеріали конференції будуть опубліковані до її відкриття у вигляді збірки матеріалів 
конференції. Тези повинні бути обсягом не більше 3 повних сторінок формату А4, набрані на 
комп'ютері в редакторі «Microsoft Word» (версія 2003-2007) через 1 інтервал, шрифт Times New 
Roman 14 пт. Поля справа, зверху, знизу, зліва – 20 мм. Абзацний відступ – 10 мм.  
 

Оргкомітет залишає за собою право на відмову в друку матеріалів, які не відповідають вимогам 
оформлення або мають реферативний характер, а також на редагування отриманих 
матеріалів. 

 
ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ: 

 

ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ЧИТАННІ 

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОЛОГІЯ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ 

УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

Радова О.Л., к.т.н., доц., Іванова О.Л ., к.б.н., доц., 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

nana.38@gmail.com 

 

Згідно сучасних вимог щодо підготовки фахівців, вивчення … 

 
ВАРТІСТЬ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ: 

 
- очна участь (виступ з доповіддю) – 150 грн., сплачується за кожну доповідь окремо. 
- заочна участь – 100 грн., сплачується за кожну доповідь окремо (відправлення збірки 
матеріалів «Новою Поштою» здійснюється за рахунок отримувача).  
Реквізити для оплати оргвнеску: 
поповнення платіжної карти «ПриватБанк» № 4149 4378 6601 8110 для Желновач Ганни 
Миколаївни. 

 
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН подачі матеріалів конференції –  

07 жовтня 2019 р. 
 

КОНТАКТИ: 
 

Відповідальний секретар конференції: доцент каф. екології – Желновач Ганна 
Миколаївна.  
Адреса оргкомітету: Україна, 61002, м. Харків, вул. Ярослава Мудрого , 25, ХНАДУ, 
 каф. екології. 
Телефони для довідок: + 38 (057) 707 37 41;  
                                            + 38 (097) 908 22 87; + 38 (099) 273 29 03. 
 

Адреса для листування: ecoconf.method@gmail.com. 
 

ОБОВ’ЯЗКОВОЮ УМОВОЮ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ Є: 
 

відправлення у вигляді прикріплених файлів до одного електронного листа тез 
конференції (оформлених згідно вимог), заповненої реєстраційної форми та копії 

чека про сплату оргвнеску. 
 

УВАГА! Гарантією прийняття Ваших матеріалів до друку є лист-підтвердження, 
який повинен бути надісланий на електронну пошту у дводенний термін.  

mailto:ecoconf.method@gmail.com


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА  

 

Автор роботи: 

Прізвище          

Ім’я           

По батькові          

Назва ЗВО          

           

Назва статті          

           

Форма участі  

□ очна 

□ заочна 

E-mail           

Телефон          

Номер відділення «Нової пошти» (для відправки збірки) 

           

 

 


