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INTERNATIONAL CONFERENCE “ENVIRONMENTAL SAFETY – ADVANCED DIREC-
TIONS AND WAYS FOR HIGHER EDUCATION DEVELOPMENT”: FIRST EXPERIENCE 

 
25 лютого 2021 року вперше відбулася Міжнародна конференція «Екологічна безпека – 

сучасні напрямки та перспективи вищої освіти». Вона проходила у дистанційному форматі на 
базі платформи Zoom (рис.1) за підтримки проектів програми Еразмус + «Комплексна доктор-
ська програма з екологічної політики, менеджменту природокористування та техноекології 
– INTENSE» та Модуль Жана Моне «Інструменти екологічної політики ЄС - INENCY».  

 
 

  
 

Рис. – Міжнародна онлайн конференція «Екологічна безпека – сучасні напрямки  
та перспективи вищої освіти» 

Fig. – International online conference "Environmental safety – advanced directions and ways for higher 
education development " 

 

Конференція організована і проведена кафедрою екологічної безпеки та екологічної освіти 
Каразінського університету, тож тематика охоплювала різні сфери, пов’язані з науковими напря-
мами роботи кафедри, а саме: 

1. Сучасні проблеми екологічної безпеки. 
2. Екологічна безпека як складова національної безпеки України. 
3. Науково- методологічні основи підготовки фахівців у галузі екологічної безпеки. 
4. Технології здійснення практичної підготовки фахівців  у галузі екологічної безпеки. 

Як відомо, екологічна безпека – одна  з складових національної безпеки держави та її головні 

принципи є основою соціально-економічного розвитку України. А екологічна освіта 
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сприяє   формуванню екологічної культури населення та забезпечуює сталий розвиток суспільс-
тва. І представлені доповіді підтвердили ці положення. У конференції прийняли участь біля 100 
фахівців, які представили 30 різних організацій. 

Представлені теми доповідей були дуже різноманітними: від суто технологічних підходів 
щодо вирішення екологічних проблем до питань змістовного наповнення фахових дисциплін при 
підготовці спеціалістів у галузі екологічної безпеки. Особлива увага була приділена удоскона-
ленню підготовки бакалаврів та магістрів за освітньо-професійними програмами «Екологічна 
безпека», які є відносно інноваційними на українському просторі вищої освіт та постійно коре-
гуються завдяки співпраці зі стейкхолдерами. Значний інтерес до тематики конференції свідчить 
про те, що питання екологічної безпеки є актуальними не тільки для України. Плідні дискусії 
дозволили обмінятися досвідом та знайти перспективні напрямки для подальшої роботи.  

За підсумками конференції підготовлено електронну збірку тез доповідей (більше 60), який 
розміщено на сайті Каразінського навчально-наукового інституту екології 
(http://ecology.karazin.ua/vidannja/).  

Наступна конференція запланована на весну 2022 року. І ми очікуємо на участь широкого 
кола фахівці екологічної спільноти та плідні дискусії. 

 
The publication was prepared in the framework of ERASMUS+ project 
“Integrated Doctoral Program for Environmental Policy, Management 
and Technology – INTENSE”, financed by European Commission. Re-
sponsibility for the information and views set out in this publication lies 

entirely with the authors.  
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