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Зимова сесія - 2019
Зміст:

Карпатська школа оголошує набір на традиційну Зимову сесію
за наступною темою:
Досягнення цілей сталого розвитку-2030 у гірських регіонах
країн Східної Європи
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Програма зосереджена на стійкості гірських ландшафтів,
інтегрованому управлінні водними та лісовими ресурсами,
поводженні з відходами з акцентом на гірські регіони Вірменії,
Грузії та України. Подання заявок на участь починається з 15
грудня 2018 року і закінчується 15 лютого 2019 року.
Організатори сесії - професори Київського національного
університету імені Тараса Шевченка спільно з Центром
громадських ініціатив, Косів, Національними природними
парками "Гуцульщина" та "Вижницький", Національним
екологічним центром України та Міжнародним інформаційним
центром "Зеленим досьє".

Цілі
Трансфер технологій відновлення ландшафтів, в основі яких
лежить екологічно безпечне поводження з твердими
побутовими відходами, є неоднозначним процесом. Він має
широку область суспільних взаємин, включає прямі та непрямі
зв’язки, які суттєво впливають на передачу міждисциплінарних
знань, навичок та інновацій. Карпатська школа має намір
поділитися досвідом Балтійських країн щодо відновлення
антропогенно-змінених
ландшафтів.
Учасники
будуть
ознайомлені з форматом Quadruple Helix, в якому університети
є рушійною силою сталого соціально-економічного розвитку та
надання екологічних послуг громадам.

Тематичні напрями





Відновлення сталості ландшафтів, забруднених відходами;
Впровадження оцінки впливу на довкілля;
Адаптація до кліматичних змін;
Стале управління водними ресурсами та лісовим
господарством;
 Освітні, культурні та естетичні аспекти сталого розвитку.
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Учасники

Гірські
ландшафти
сьогодні
відображають
турботу
суспільства про
них.

Ми запрошуємо магістрів 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

Публікація наукових
статей планується
у фаховому журналі
"Bulletin of Taras
Shevchenko National
University of Kyiv.
GEOGRAPHY”

Михайло Гродзинський - Київський національний університет імені
Тараса Шевченка, Україна
Вільям Гогланд – Ліннейський університет, Швеція, (почесний член)
Conference
Steering
Гінтарас Денафас
- Каунаський технологічний університет, Литва
Майт
Крііпсалу
Естонський
університет наук
про життя, Естонія
Conference Steering & Organising
Committee
Цицино Туркадзе - Державний Університет імені Акакія Церетелі,
Грузія
Гамбарцум Хачатрян - Єреванський державний університет, Вірменія
Basic
dates
Микола
Близнюк - Косівський інститут прикладного та декоративного
мистецтва, Україна
Руслан Гаврилюк - Національний екологічний центр України
Юрій Масікевич - Національний екологічний центр України
Валерій Михайленко - Київський національний університет імені
Тараса Шевченка
Анастасія Шолохова - Київський національний університет імені
Keynote
speakers
Тараса Шевченка

Екскурсії
Національний природний парк "Гуцульщина", лабораторія та музей
бджільництва;
Національний природний парк "Вижницький", смт. Берегомет;
Косівський етнографічний та історичний музеї, культурні заходи.

Умови участі
Учасники Школи забезпечують логістику за власний кошт. Вступні
внески не передбачені. Анкету учасника можна заповнити просто зараз.
Переваги надаються аплікантам, які надішлють анотації доповідей або
наукові публікації до друку на адресу v.mykhaylenko@gmail.com
(з позначкою Winter school у темі).
Матеріали до друку оформляються відповідно до вимог журналу
"Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. GEOGRAPHY".
Правила оформлення публікацій на сайті журналу.
Робочі мови - українська, англійська і російська
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Важливі дати
Реєстрація учасників Подання анотацій, матеріалів до друку
Робочий варіант Програми
Остаточний варіант Програми
Початок роботи
Підбиття підсумків, урочисте закриття

до 15 лютого 2019 р.
- 15 лютого
- 25 січня
- 15 лютого
- 20 лютого
- 25 лютого

Корисна інформація
Термін подання
документів - 15
лютого 2019 року.
Рішення щодо
публікацій
матеріалів буде
оголошено 20 лютого
2019 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-zelenyjturyzm.html
We can advise you on this subject if necessary.

Контакти

Логістика, консультації: Микола Близнюк
regcentr@online.ua
We
can advise you onMob:
this +380674081667
subject if necessary.
Програма, лектори: Валерій Михайленко
v.mykhaylenko@gmail.com Mob: +38066-610-5590

Партнери

