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в рамках проектів Програми ЄС ЕРАЗМУС+ 
Центр Європейського Союзу Жана Моне з Циклічної та Зеленої Економіки  

JM ECO (620627-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CoE) та Жан Моне Підтримка Асоціацій 
EUforUA (611278-EPP-1-2019- 1-UA-EPPJMO-SUPPA) 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

22 січня 2022 р, НУХТ, Київ 



ШАНОВНІ ДРУЗІ, запрошуємо вас взяти участь у Міжнародній Зимовій Школі Жана Моне: 

Університет - Школі «Ефективний Екоменеджмент для Європейського Майбутнього України», 

що відбудеться 22 січня 2022 р. на базі кафедри екологічної безпеки та охорони праці 

Національного університету харчових технологій (НУХТ), м. Київ, вул. 

Володимирська, 68 у ОНЛАЙН ФОРМАТІ. 

 

Мета заходу – ознайомити координаторів з міжнародної роботи, вчителів природничих наук та 

учнів випускних класів закладів середньої освіти України з сучасними Європейськими 

підходами ефективного екоменеджменту, збереження та відновлення довкілля, та сталого 

розвитку, знайти нових партнерів для довготривалої та плідної співпраці. 

 

Перед слухачами Школи виступлять визнані експерти у галузі екоменеджменту та захисту 

довкілля з університетів Європейського Союзу та України, представники Програми 

академічних обмінів ЄС Еразмус+, представники екологічних компаній, учасники 

міжнародних проектів екологічного спрямування. 

 

У форматі ОНЛАЙН КРУГЛОГО СТОЛУ ви зможете взяти участь у дискусіях, 

познайомитись з перспективами міжнародної співпраці, знайти зацікавлених партнерів для 

подальшої співпраці.  

 

Старшокласники, які цікавляться можливостями отримання університетської екологічної 

освіти, знайдуть вичерпні відповіді на усі запитання на окремій сесії Школи. 

 

Участь у роботі Школи - безкоштовна.  

 

Робоча мова Школи - українська (англомовні доповіді будуть супроводжуватися перекладом) .                  

 

Кількість місць обмежена. Реєстрацію для участі у Школі відкрито   

до 17 січня 2022 р. за посиланням: https://forms.gle/VM72ExiUgFMPkiwT7      

 

Програму Школи буде розіслано на електронні адреси зареєстрованим учасникам.  

 

Сертифікати учасників Міжнародної Школи           Жана Моне Програми ЄС Еразмус+  

отримають усі слухачі Школи. 

 

 

 

Контакти оргкомітету: кафедра екологічної безпеки та охорони праці  

Національного університету харчових технологій, 

    вул Володимирська 68, 01033 Київ, Україна; 

Тел.: (044)2879418; (067)6602396; Email: nuft_jean_monnet@ukr.net 

Секретар оргкомітету: доцент Салавор Оксана Мирославівна 

  
https://www.ecologynuft.com  

https://www.facebook.com/groups/242280663126712  
https://www.instagram.com/ecology_nuft  
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