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Dear Colleagues! 

We are pleased invite you to take part in the International Forum 

"Climate Change and Sustainable Development: New Challenges of the 

Century", which will take place on September 9−11, 2021 in Ukraine, 

Mykolaiv, Petro Mohyla Black Sea National University. The forum is held 

in the jubilee year of the 25th anniversary of the PMBSNU. 

The forum will be held in a hybrid format (offline and online). 

The working languages of the forum are Ukrainian and English. 

Forum topics: 

 Strategy of sustainable development as a road map of civilization; 

 Sustainable development of territories; 

 Sustainable use and protection of the flora; 

 Sustainable use and protection of the fauna; 

https://chmnu.edu.ua/


 Environmental biochemistry, physiology and medicine; 

 Food technology in the context of sustainable development; 

 Monitoring of the atmosphere, hydrosphere and climate 

management; 

 Circular economy; 

 Rational use of water resources and wastewater treatment; 

 Rational use of land resources and reclamation of disturbed lands^ 

 Environmental education for sustainable development. 

By the beginning of the forum, a collection of abstracts will be published 

in electronic format. 

It is planned to publish an International collective monograph, the content 

of which will cover the topics of the forum. 

Registration fee is not required for participation in the forum! 

To participate in the forum, you need fill out the registration form before 

August 1, 2021. 

Abstracts are accepted in English, the volume of abstracts is one full 

page of A5 format, including the title, full name and place of work of the 

authors, e-mail of the author responsible for the abstracts, text, drawings, 

links to literary sources. 

A sample of abstracts below. 

A sample of the design of the monograph chapter below. 

Abstracts and the monograph chapter, please, sent by August 1, 2021 

to the email address: evgbess45@gmail.com 

Secretary of the Forum – Yevhen Bezsonov; 

Phone: +38 093 953 1335 

 

Welcome to collaboration! 
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Міжнародний форум 

«Зміна клімату та сталий розвиток:  

нові виклики століття» 

 
Чорноморський національний університет імені Петра Могили, 

Миколаїв, Україна 

https://chmnu.edu.ua 

 

Дорогі колеги! 

 

Ми раді запросити Вас взяти участь у Міжнародному форумі 

«Зміна клімату та сталий розвиток: нові виклики століття», який 

відбудеться 9−11 вересня 2021 р. в Україні, м. Миколаїв, 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили. 

Форум проводиться у ювілейний рік 25-ї річниці ЧНУ імені 

Петра Могили. 

 

Форум відбудеться у гібридному форматі (офлайн та онлайн). 

 

Робочими мовами форуму є українська та англійська. 

 

Напрями форуму: 

 Стратегія сталого розвитку як дорожня карта цивілізації; 

 Сталий розвиток територій; 

 Стале використання та захист флори; 

 Стале використання та захист тваринного світу; 

 Екологічна біохімія, фізіологія та медицина; 

 Харчові технології в контексті сталого розвитку; 

 Моніторинг атмосфери, гідросфери та адаптація до змін 

клімату; 

 Циклова економіка; 

 Раціональне використання водних ресурсів та очищення 

стічних вод; 

 Раціональне використання земельних ресурсів та 

рекультивація порушених земель; 

 Екологічна освіта та просвіта для сталого розвитку. 



До початку форуму буде опублікований збірник тез в 

електронному форматі. 

 

Планується видання Міжнародної колективної монографії, зміст 

якої відповідатиме напрямам форуму.  Розділи мають містити 

вагомий актуальний науковий доробок авторів. Кінцевий термін 

подання розділів – 1 серпня 2021 р.  

 

Організаційний внесок щодо участі у Форумі не потрібний! 

 

До організаційних витрат належать: програма форуму; збірник 

тез в електронному форматі; інформаційний супровід. 

 

Для участі у форумі необхідно заповнити реєстраційну форму 

до 1 серпня 2021 року. 

 

Тези приймаються виключно англійською мовою, обсяг тез 

складає одну повну сторінку формату А5, включаючи 

заголовок, повне ім’я та місце роботи авторів, електронна 

пошта відповідального за тези, текст, рисунки, посилання на 

літературні джерел. 

 

Зразок тез нижче. 

 

Зразок розділу монографії нижче. 

 

Тези просимо надіслати до 1 серпня 2021 року на електронну 

адресу: evgbess45@gmail.com 

 

Секретар форуму - Євген Безсонов; 

Телефон: +38 093 953 1335 

 

Ласкаво запрошуємо до співпраці! 

 

 

 


