Карпатська Школа
Зимова сесія
Косiв, Івано-Франківська область, Україна
Лютий 12-16, 2020
15 серпня, 2019 р.

Інформаційний бюлетень №1(8)
https://docs.google.com/forms/d/1UzB2KAlaq0JEfgRpjx1uPkNV
aKfSKg_OpqvxhuzgxWg/edit
Зимова сесія - 2020

Міжнародна Карпатська школа оголошує набір на Зимову сесію за темою:

Зміст:
Зимова сесія 2020
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«Освіта для сталого розвитку –
ефективне співробітництво на місцевому рівні»
Учасники розглянуть питання стійкості гірських ландшафтів, інтегрованого
управлінні природними ресурсами, розвитку міжнародного туризму та поводження з відходами. Заявки на участь приймаються з 10 серпня 2019 р. до 10
лютого 2020 р. Форму заявки можна одержати ТУТ.
Організатори - професори Київського національного університету (КНУ)
імені Тараса Шевченка спільно з активістами Косівського Центру громадських ініціатив (ЦГІ), Національним екологічним центром України (НЕЦУ),
Національними природними парками «Гуцульщина» і «Вижницький», Інтелектуальним форумом «Єдина Європа» та Міжнародним інформаційним
центром «Зелене досьє».
Матеріали Зимової сесії Карпатської Школи - 2019 на тему «Досягнення
цілей сталого розвитку-2030 у гірських регіонах країн Східної Європи»
опубліковані на веб-сторінці географічного факультету КНУ. Доступ до
публікації за лінком: Карпатська школа

Цілі
Карпатська школа націлена на обговорення ролі університетів і освітніх програм у підготовці кваліфікованих кадрів для досягнення Цілей сталого розвитку 2030 та надання екологічних послуг місцевим громадам у співпраці з місцевою владою та бізнесом (Quadruple Helix Cooperation).
За нових геополітичних умов та численних реформ, проголошених урядом
України, існує необхідність усвідомлення нових перспектив щодо сталого
розвитку Карпатського регіону та підсилення ролі міжнародної екологічної
співпраці на рівні територіальних громад.
Зимова сесія надає платформу для обговорення шляхів співпраці місцевої
влади, бізнесу та громад на професійному науковому рівні. В центрі уваги
питання стійкості гірських ландшафтів, інтегрованого управління природними ресурсами та поводження з відходами.

Тематичні напрями







Адаптація до кліматичних змін;
Стале управління природними ресурсами;
Впровадження оцінки впливу на довкілля;
Роль університетів у впровадженні сучасних технологій;
Стратегія поводження з побутовими відходами;
Освітні, культурні та естетичні аспекти сталого розвитку.
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Учасники
Гірські ландшафти
сьогодні
відображають
турботу
суспільства про
них.

Ми запрошуємо студентів та аспірантів, які спеціалізуються в галузі природничої географії, наук про Землю та інженерної екології. Запрошуємо
також професорів університетів, лідерів НУО, місцевих державних службовців, які надають та підтримують освітні послуги у сфері сталого розвитку та технологій відновлення ландшафтів.
Студенти обираються на конкурсних засадах. Критерієм відбору є короткий мотиваційний лист, реферат або презентація в рамках вищезгаданих
тематичних напрямків.
По завершенні сесії слухачі одержать Сертифікати

Оргкомітет
& Organising Commi
Анотації доповідей
будуть розміщені на
веб-сторінці
географічного
факультету КНУ.
Наукові статті
будуть направлені
до редколегії
фахового журналу
«Bulletin of Taras
Shevchenko National
University of Kyiv.
GEOGRAPHY»

Михайло Гродзинський – КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Валерій Михайленко – КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Руслан Гаврилюк – Національний екологічний центр України (НЕЦУ), Київ
Микола Близнюк – Центр громадських ініціатив, НЕЦУ, Косів, Україна
Юрій
Масікевич
– Буковинський медичний університет, НЕЦУ, Чернівці, Україна
Conference
Steering
Віктор Карамушка - Національний університет Києво-Могилянська Академія
Conference
Steering
& Organising
Committee
Петро
Біленчук – Київський
університет
права, Київ,
Україна
Вільям Гоґланд – Ліннейський університет, Кальмар, Швеція,
Гінтарас Денафас – Каунаський університет технологій, Каунас, Литва
Анастасія
Шолохова – Каунаський університет технологій, Каунас, Литва
Basic dates
Майт Кріїпсалу – Естонський університет природничих наук, Тарту, Естонія
Тамара Малькова – Міжнародний інформаційний центр «Зелене досьє» Київ, Україна
Петро Грицишин – Західний центр Українського відділення «Міжнародного
центру наукової культури - Всесвітня лабораторія», Львів, Україна.

Екскурсії
Національний природний парк «Гуцульщина», м. Косів
Keynote speakers
Національний природний парк «Вижницький», смт. Берегомет
Косівський музей народного мистецтва Гуцульщини, м. Косів
Музей Михайла Струтинського, м. Косів
Маєток Св. Миколая, с. Пістинь
ОПИТУВАЛЬНИК

Умови участі
Учасники Школи забезпечують логістику за власний кошт. Оргкомітет надасть консультації стосовно проїзду, проживання та організації харчування.
Орієнтовний внесок в розмірі 500 грн. покриває екскурсії та дружню вечерю.
Студенти користуються пільгами.
Перевага надається кандидатам, які підготують анотації доповідей або наукові публікації до друку з позначкою Карпатська школа - 2020 у темі повідомлення на адресу: v.mykhaylenko@gamail.com
Правила оформлення анотацій ТУТ.
Матеріали публікацій до друку оформляються відповідно до вимог журналу
«Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. GEOGRAPHY».

Робочі мови - українська, англійська і російська
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Основні дати
Реєстрація учасників Подання анотацій доповідей
Список зарахованих слухачів
Робочий варіант програми
Подання публікацій до друку
Остаточний варіант Програми
Початок роботи
Підбиття підсумків, урочисте закриття

- до 10 лютого 2020 р.
- до 25 січня
- 25 січня
- 25 січня
- до 1 лютого
- 1 лютого
- 12 лютого
- 16 лютого

Корисна інформація
Термін подання
статей до друку
1 лютого 2020 року.
Рішення щодо
публікацій буде
оголошено 15 лютого
2020 року.

Щоб заїхати у Косів, ви можете дістатись поїздом до ІваноФранківська або Чернівців. З кожного міста від залізничного вокзалу
курсують міні-буси, які довезуть до Косова за півтори-дві години.
Ви можете дізнатись про розміщення у садибах Косова з таких сайтів:
http://kosiv.in.ua, http://kosiv.info, http://greentur.kosiv.info
http://www.kosivart.com/index.cfm/fuseaction/green_tourism.main,
http://kosiv.net/35-kosiv-net/anons/59-ekologichnyj-ta-zelenyj-turyzm.html
За необхідності ми можемо надати Вам поради щодо логістики.

Контакти
Логістика, консультації: Микола Близнюк
regcentr@online.ua Mob: +380674081667
Програма, лектори: Валерій Михайленко
v.mykhaylenko@gmail.com Mob: +380666105590

Організатори

