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 _20.01.2017_ № _3-41_
На № _________ від _____

Департаменти (управління) освіти
і науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Про проведення Всеукраїнської
науково-практичної конференції
«Відтворимо ліси разом»
На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
навчальних закладів на 2017 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України від 27.12.2016 № 1626, з 14 до 15 березня ц.р. у м. Київ
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді за
підтримки Державного агентства лісових ресурсів України та Товариства
лісівників України буде проведена Всеукраїнська науково-практична
конференція «Відтворимо ліси разом» (програма додається).
Захід проводиться з метою привернення уваги державних і громадських
організацій до проблем збереження біологічного різноманіття лісових
екосистем, відтворення та розширення площі високопродуктивних стійких
насаджень; підвищення фахового рівня керівників учнівських лісництв, а також
сприяння співпраці навчальних закладів, органів державної влади, громадських
організацій в поліпшенні ефективності роботи учнівських лісництв.
До участі в конференції запрошуються керівники учнівських лісництв
позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, наукові та науковопедагогічні працівники вищих навчальних закладів, профільних науководослідних установ, працівники установ лісового господарства.
Для участі в заході необхідно до 6 березня пройти он-лайн реєстрацію за
адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=3760.
За підсумками роботи конференції буде видано збірника матеріалів.
Учасникам конференції подати тези доповідей до 20 лютого на
електронну адресу: fedorchuk@nenc.gov.ua (тема листа: «Відтворимо ліси
разом»). Вимоги до оформлення тез – на сайті www.nenc.gov.ua.
Заїзд та реєстрація учасників – 14 березня до 13 год. за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська 19 Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді.

Від’їзд – 15 березня після 14 год. Просимо завчасно придбати квитки на
зворотній шлях.
Просимо взяти до відома, що витрати на відрядження здійснюються за
рахунок організації, що відряджає.
Додаткова інформація – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91;
e-mail: nenc@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.
Координатор заходу: Федорчук Михайло Ігорович (тел.: 0974099089).
Додаток: на 1 арк.
Директор департаменту

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

М. С. Кучинський

Додаток
до листа МОН України
від 20.01.2017 № 3-41
Програма
Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Відтворимо ліси разом»
9.00–13.00

14 березня (вівторок)
Заїзд, реєстрація, розміщення учасників Конференції
Відвідування учасниками Конференції тематичної виставки
«Лісовідтворення. Пошуки молоді» та виставки методичних
матеріалів.

14.30–15.00 Урочисте відкриття Конференції.
Вітальне слово:
- представника Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради
України;
- представника Міністерства освіти і науки України;
- представника Державного агентства лісових ресурсів України;
- представника Лісівничої академії наук України;
- представника Товариства лісівників України.
15.00–17.00 Пленарне засідання
Робота сесій:
І сесія. Тема: «Стале управління лісами»
ІІ сесія. Тема: «Вплив глобальних змін клімату на лісовідновлення та
лісозбереження»
Відкритий мікрофон. Обговорення питань.
17.00-17.40 Презентація інноваційних проектів
18.00-19.00 Вечеря
15 березня (середа)
10.00–13.00

Робота дискусійних майданчиків:

- майданчик №1 з теми: «Проблеми збереження лісів в умовах сучасної
економіки»
- майданчик №2 з теми: «Пріоритети лісівничої освіти
в контексті
збалансованого розвитку»
- майданчик №3 з теми: «Шкільні лісництва: аналіз та перспективи розвитку»
13.00-14.00 Підведення підсумків Конференції
З 14.00 Від`їзд

