ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ НАН УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМІТЕТ ГЕОГРАФІВ УКРАЇНИ

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у
науково-практичній відео-конференції
СТРАТЕГУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ В
УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ 2030-УКРАЇНА
яка відбудеться

9 квітня 2021 року
Метою конференції є підтримка в Україні глобальної ініціативи
Міжнародного географічного союзу «GeoNight», започаткованої у 2017
Національними комітетом географів Франції. У 2019 р. понад 100 держав
світу приєднались до заходів, що спрямовані на висвітлення ролі
географії та географів в суспільстві, надання широкій громадськості
можливості
ознайомитись
з
географічними
концептами
та
дослідженнями та підвищення їх доступності».
Таким чином, запланована конференція присвячена у 2021 р.
можливостям географії щодо забезпечення розвитку регіонів України в
умовах імплементації світоглядної Парадигми розвитку Суспільства в ХХІ
столітті та Цілей сталого розвитку 2030.
Основу програми конференції складають ключові доповіді та їх
подальше обговорення спікерами, модераторами, експертами. Програма
також передбачає необмежене залучення стейкхолдерів – представників
міністерств, регіонів, громад та громадських організацій, зацікавлених
викладачів середньої освіти.

Програма
14.45-15.00
15.00-15.20
15.20-16.00
16.00-16.20

16.20-17.00
17.00-17.20

17.20-18.00
18.00-18.20

18.20-19.00
19.00

Підключення учасників та відкриття конференції
Вступне слово академіка НАН України Л.Г.Руденко
«Місія конференції»
Обговорення
Європейська політика просторового розвитку та
актуалізація Генеральної схеми планування території
України
(д.геогр.н.
С.А.Лісовський,
д.геогр.н.
Є.О.Маруняк, д.геогр.н. Ю.М.Палєха)
Обговорення
Ландшафтно-екологічне районування України як
інструмент прогнозування, оцінювання та прийняття
рішень в умовах кліматичних змін (чл.-кор. НАН України
М.Д.Гродзинський)
Обговорення
Атлас «Населення України та його природна і культурна
спадщина» (акад. НАН України Л.Г.Руденко, с.н.с.
А.І.Бочковська, к.г.н. К.А.Поливач, к.т.н. В.С.Чабанюк та
ін.)
Обговорення
Фінальна дискусія та рішення про тематику наступної
«GeoNight»

Усіх зацікавлених взяти участь у роботі просимо до 9 березня 2021 р.
заповнити
форму
учасника
заходу
за
посиланням:
https://igu.org.ua/uk/node/add/conf-2021, вказавши назви можливих
повідомлень та їх короткі анотації (до 1500 знаків) за тематикою кожної
з ключових доповідей.
Вони будуть видані в форматі електронної публікації.
Ключові доповіді будуть рекомендовані для публікації в «Українському
географічному журналі» (2021 р.), після їх відповідного оформлення у
вигляді статей згідно з вимогами журналу та подальшого рецензування.
У разі виникнення додаткових питань просимо писати на електронну
адресу geonight2021@gmail.com та телефонувати контактним особам.
Контактні особи:
Вчений секретар конференції, к.г.н. В.М.Чехній, тел. 067 274 62 86
к.г.н. С.А.Покляцький, тел. 099 605 91 28
к.г.н. С.П.Дорошкевич тел. 067 648 07 05

