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Про проведення екологічної 

он-лайн конференції 

 

Директорам обласних еколого- 

натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів) 

Директорам закладів 

загальної середньої освіти 
 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до затвердженого Міністерством освіти і науки України Плану 

роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України на 2020 рік було заплановано проведення у квітні VI щорічного 

Всеукраїнського екологічного форуму «Освіта для збалансованого розвитку».  

У зв’язку з ситуацією, яка склалася в Україні, НЕНЦ ініціює його 

проведення у форматі онлайн-конференції з директорами еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) за темою «Еколого-освітня 

діяльність в напрямку збереження та відродження малих річок України задля 

сталого розвитку». 

До участі в заході запрошуються представники органів державної влади та 

місцевого самоврядування, науковці, завідуючі кафедрами екології закладів вищої 

освіти, педагоги закладів загальної середньої та позашкільної освіти, керівники 

дитячих громадських організацій, менеджери з еколого-освітньої роботи установ 

природно-заповідного фонду, представники громадських екологічних та 

природоохоронних організацій та екологічна громадськість України. 

Теми для обговорення: 

- Сучасний стан та проблеми водних ресурсів України; 

- Кращі практики природоохоронної діяльності заради збереження водних 

ресурсів;  

- Еколого-просвітницька та виховна діяльність закладів освіти зі збереження 

малих річок;  

- Співпраця закладів освіти з басейновими річковими управліннями. 

Експерти: 

- Яцюк Михайло Васильович, кандидат географічних наук, заступник  

директора з наукової роботи Інституту водних проблем та меліорації НААН 

України; 

- Чистяков Олександр Володимирович, голова Національної екологічної 

ради України, голова Асоціації рибалок України; 
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- Смоляр Наталія Олексіївна, кандидат біологічних наук, доцент 

Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;  

- Дяченко Тетяна Миколаївна, кандидат біологічних наук, старший 

науковий співробітник Інституту гідробіології НАН України; 

- Бедніна Віталій Григорович, директор Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 

Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до обговорення і поставити 

запитання спікеру та експертам. Доступ до участі у онлайн-конференції та 

відеоперегляд у запису – безкоштовні. 

Дата проведення онлайн-конференції – 23 квітня ц. р. 

Регламент: початок об 11:00, тривалість – 1 година.  

Для включення необхідно завантажити та встановити на комп’ютері або 

смартфоні програму Zoom (інструкції надаватимуться) та перейти за 

посиланням, що буде попередньо розміщене на сайті https://nenc.gov.ua до 

початку онлайн-конференції, а також активувати веб-камеру та мікрофон. 

Спікер – директор НЕНЦ Вербицький Володимир Валентинович 

(електронна адреса: verbitskiy@nenc.gov.ua; тел. 044-430-04-91, 067-766-32-20).  

 

З повагою, 
 
 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук,  

професор                В. В. Вербицький 
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