Національний природний парк «Слобожанський»
Чорнобильський Радіаційно-екологічний
Біосферний Заповідник
Українське теріологічне товариство

Науково-методичний семінар
«Фотопастки у роботі
заповідних територій»
03-05 квітня 2020 року
(Харківська обл., Краснокутський р-н)

Запрошуємо Вас взяти участь у науково-методичному семінарі
«Фотопастки у роботі заповідних територій»!

Мета семінару — обмін досвідом з використання фотопасток у різних сферах
функціонування заповідних територій, вивчення сучасних можливостей та підходів у
дослідженні та збереженні природних комплексів і біорізноманіття, підвищення
професійного рівня відповідних фахівців.
Семінар відбудеться на території Національного природного парку «Слобожанський»:
https://www.facebook.com/NationalParkSlobozhanskiy/
Форма участі: очна.
Програма буде сформована за результатами реєстрацій!
В програмі передбачено тематичні доповіді, майстер-класи, діскусії та круглі столи.
Для участі у майстер-класах необхідно мати с собою ноутбуки.
Запрошуються співробітники об’єктів природно-заповідного фонду, викладачі та студенти,
фахівці з дослідження та охорони природи.
Організаційний внесок: передбачений на організаційні витрати (харчування та ін.) та
складає 400 грн. Деталі про оплату оргвнеску буде надано у наступному листі
зареєстрованим учасникам.
Розміщення: у приміщенні НПП «Слобожанський». Максимальна кількість учасників для
поселення у приміщенні – 20 (перші заявлені). Умови життя напівпольові – є вода, кроваті. З
собою необхідно мати спальні мішки. Також можна поселитися у своїй палатці

безпосередньо біля будівлі.
Реєстрація:
за
допомогою
електронної
реєстраційної
форми
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmwmwfTAOAr-k-alCWEASRtf3CnxPCl5JZNDurAuRlZibXw/viewform

за

адресою:

Зареєструватися необхідно до 07 березня 2020 року.
Транспорт: маршрутки від станції метро «Центральний ринок», м. Харків:
07:40, 08:12, 09:12 Харків — Краснокутськ (через Мерчик, Мурафу). Загалом, майже через
кожну годину. Остання маршрутка з Харкова о 18:30-18:45.
Вартість проїзду в одну сторону 90-80 грн Їхати до с. Мурафа (~1 година 30 хв.). Виходити
на зупинці «Мурафа-центр» (біля школи), далі прогулянка 4 км дорогою у напрямку
«Наталівки» або «ДОКу». Дорога пряма.
У разі великої кількості учасників, які їхатимуть одночасно, розглядаємо варіант винаймати
маршрутку.
Координати: E35.289526 N50.075792
Місце проведення:
http://www.openstreetmap.org/?lat=50.075792&lon=35.289526&zoom=18&layers=M
Вимоги до доповідей:
Презентація у форматі Microsoft Power Poіnt, OpenOffice Impress або PDF. Назва файлу має
містити назву презентації латиницею та ім'я і прізвище автора латиницею.
Регламент: 20 хвилин на усну доповідь, 10 хвилин на питання та обговорення.
Організаційний комітет:
Брусенцова Наталія (НПП «Слобожанський»)
Вишневський Денис (Чорнобильський Радіаційно-екологічний БЗ)
Контакти:
Брусенцова Наталія Олександрівна – 067-51-15-736 ; n_brusentsova@ukr.net

