
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua

від _01.03.2017_ № _3-138_

На № _________ від ______

Департаменти (управління) освіти і
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про проведення ІІІ Всеукраїнського
екологічного форуму 

На  виконання  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних  працівників
позашкільних  навчальних  закладів  на  2017  рік,  затвердженого  наказом  Міністерства
освіти  і  науки  України  від  27.12.2016  № 1626,   з  12  до  13  квітня  ц.р.  у  м.  Київ
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  із
Всеукраїнською  екологічною  лігою  проводять  ІІІ  Всеукраїнський  екологічний  форум
«Освіта для збалансованого розвитку».

Мета заходу – обговорення проекту «Стратегії сталого розвитку України на період
до  2030  року»  та  завдань  освітян  щодо  її  реалізації;  сприяння  співпраці  органів
державної  влади,  місцевого  самоврядування,  громадських  організацій,  науки;
підвищення рівня відповідальності та зацікавленості у міжгалузевому співробітництві;
налагодження та зміцнення міжнародного співробітництва щодо збереженні довкілля.

До участі в заході  запрошуються педагогічні  та науково-педагогічні  працівники
загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів.

В  програмі  Форуму  –  пленарні  та  секційні  засідання,  дискусійні  майданчики,
«круглі столи», презентації, виставки тощо.

За підсумками роботи Форуму буде виданий збірник матеріалів.
Для участі у заході необхідно до 22 березня пройти on-line-реєстрацію та подати

методичні  матеріали  з  досвіду  роботи  для  збірки  на  електронну  адресу:
ForumOsvitaSD@gmail.com (тема листа – «Екологічний форум»). Вимоги до матеріалів
для збірки розміщені на сайті www.nenc.gov.ua. 

Заїзд та реєстрація учасників – 12 квітня до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул.
Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

Від`їзд – 13 квітня після 15.00 год. Учасників Форуму просимо завчасно придбати
квитки  на  зворотний  шлях.  Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок
організації, що відряджає.

Детальна інформація –  за тел.: 0(44) 430-02-60, 430-43-90, 430-04-91, (контактна 
особа – Тамара Радченко); e-mail:    radchenko@nenc.gov.ua  ; сайт:     www.nenc.gov.ua  .

Додаток: на 1 арк.

Директор департаменту М. C/ Кучинський

Сухович Г.А. 481-32-98
Вербицький В.В. 430-02-60

mailto:ukrpto@i.ua
http://www.nenc.gov.ua/
http://www.nenc.gov.ua/
mailto:radchenko@nenc.gov.ua
mailto:radchenko@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/
mailto:ForumOsvitaSD@gmail.com


Додаток до листа МОН 
від 01.03.2017 № 3-138

Програма
ІІІ Всеукраїнського екологічного форуму 

«Освіта для збалансованого розвитку»

12 квітня (середа)

9.00–12.00    Заїзд, реєстрація, розміщення учасників Форуму. 
12.00–14.00    Робота «Екомістечка»: 

- тематична виставка: «Екологічна освіта: регіональний аспект»;
- презентаційно-ділова зона «Візитівка практичних дій педагога»;
- майстр-класи з пісочної та водної анімації, екодизайну тощо.

14.00–14.30   Урочисте відкриття Форуму.
14.30–16.00   Пленарне засідання. Робота сесій:

          І сесія. Тема: «Стратегія сталого розвитку України на період до 2030 р.:
стратегічне бачення, керівні принципи та вектори»;

          ІІ сесія. Тема: «Національні цілі сталого розвитку України».
16.00-16.30    Кава-брейк
16.30-18.00  Панельна  дискусія  «Стратегічні  орієнтири  в  освіті  для  сталого
(збалансованого) розвитку в Україні». Відкритий мікрофон. 
18.00-19.00    Вечеря

13 квітня (четвер)
9.30–11.30  Робота дискусійних майданчиків:

Дискусійний  майданчик  №1.  «Реалізація  принципів  освіти  для
збалансованого  розвитку  в  загальноосвітніх  навчальних  закладах  та  системі
дошкільної освіти».

Дискусійний майданчик №2. «Позашкільна освіта: надбання та  перспективи
реалізації Стратегії сталого розвитку». 

Дискусійний майданчик №3. «Кращий досвід щодо  збалансованого розвитку
у вищій та післядипломній освіті». 

Робота круглих столів:
 «Інклюзивна освіта та якісна освіта впродовж усього життя для усіх».
 «Діяльність  громадських  організацій  в  реалізації  освіти  для

збалансованого розвитку». 
 «Збереження,  відновлення  наземних  і  морських  екосистем  та  сприяння

збалансованому  використанню  їхніх  ресурсів:  еколого-просвітницька  діяльність
установ природо заповідного фонду». 
11.30-12.00   Кава-брейк
12.00-13.00    Панельна дискусія: «Впровадження Стратегії: міжсекторальна
                        взаємодія і координація, інструменти реалізації». 
13.00–14.00    Підведення підсумків Форуму.

   Прийняття  резолюції  ІІІ  Всеукраїнського   екологічного  форуму
«Екологічна  освіта  та  освіта  для сталого (збалансованого)  розвитку:
проблеми, пошуки, інновації».

З 14.00  Від`їзд учасників Форуму
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