III Міжнародна конференція
“Кліматичні зміни : виклики для аграрної освіти і науки’
Місце проведення Науково методичний центр ВФПО
Адреса: вул. Смілянська 11, Київ
Дата проведення: 16 червня 2020

9:00-10:00

Реєстрація, вітальна кава

Запрошення до вступного слова конференції

10:00-10.30

Міністерство освіти та науки
України
Продовольча та
сільськогосподарська організація
ООН (ФАО)
Науково методичний центр
ВФПО
Український
гідрометеорологічний центр

Пленарне засідання
Людські ресурси як
визначальний фактор адаптації в
10:30-10:50
умовах зміни клімату (на основі
польових досліджень в Україні)

10:50-11:10

11:10-11:30

11:30 -11:50

Актуальні проблеми сільського
господарства, пов'язані зі зміною
клімату - як нові компоненти
сільськогосподарської освіти
Зміни клімату та його наслідки
для сільського господарства
України
Вплив зміни клімату на водні
ресурси України та умови
ведення сільського господарства

Петро Коржевський заступник
Міністра, Міністерство освіти
і науки України
Мара Лопез, Голова офісу
ФАО в Україні
Тетяна Іщенко, директор
Микола Кульбіда, директор

Оксана Давіс, координаторка
ГЕФ проекту, ФАО в Україні
ДР.Флоріан Шіргорн, Інститут
розвитку сільського
господарства в перехідній
економіці Лейбніца ІАМО
Марія Ярошко, НімецькоУкраїнський агрополітичний
діалог
Тетяна Адаменко,
Український
гідрометеорологічний центр
Михайло Ромащенко, Інститут
проблем води та рекультивації
земель НААН

11:50-12:10

Досягнення вчених Національної Раїса Вожегова, Інститут
академії аграрних наук України у зрошуваного землеробства
адаптації сільського господарства НААН
до зміни клімату

12:10-12:30

Обговорення

Практичний розділ

12:30-13:00

Блок 1. Рослинництво
Навчальні кейси;
Клімат і органіка
Особливості вирощування
винограду в умовах зміни
клімату в Україні

13:00 -13:30

Блок 2. Тваринництво
Навчальні кейси:
Вивчення впливу довкілля на
рослини та медоносну бджолу в
контексті підготовки фахівців
для аграрної галузі
Вивчення зміни клімату при
підготовці фахівців зі
спеціальності 207 «Рибництво та
аквакультура» в закладах вищої
освіти (на прикладі ХАЕУ»

13:30 – 13:50

Соціально-економічні наслідки
зміни клімату для сільського
господарства та сільської
місцевості
Роль менторства у реалізації
власних та делегованих
повноважень органами місцевого
самоврядування

13:50-14:00

Заключне слово

Євгент Милованов, Федерація
органічного руху в Україні
Ірина Іщенко, Одеський
державний аграрний
університет
Валерій Броварський
Національний університет
біоресурсів та
природокористування України
Павло Кутіщев, Херсонський
державний аграрноекономічний університет

Віталій Данкевич, Поліський
національний університет
Наталія Ключник,
Всеукраїнської асоціації
органів місцевого
самоврядування «Асоціація
сільських, селищних рад та
об’єднаних громад України»

