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У 2015-2016 навчальному році Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на виконання
завдань, визначених Всеукраїнським екологічним форумом «Екологічна освіта
для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації» (Київ, 2015 р.) провів цикл
екологічних тренінгів з моніторингу навколишнього природного середовища за
темами:
«Моніторингові дослідження стану природних вод» на базі Інституту
гідробіології НАН України.
«Моніторингові дослідження стану ґрунтів» на базі агробіологічного
факультету та факультету захисту рослин, біотехнологій та екології
Національного університету біоресурсів і природокористування України .
«Стан атмосфери та його дослідження» на базі Українського
гідрометеорологічного інституту Державної служби з надзвичайних ситуацій та
Національної академії наук України.
«Педагогічний тренінг з освіти збалансованого розвитку» з підтемами:
«Застосування інтерактивних технологій в інтересах сталого розвитку
суспільства та «Еко-етичний підхід до проблем споживання ресурсів та енергії»
на базі НЕНЦ.
У 2016-2017 навчальному році (орієнтовно з листопада по квітень)
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України продовжує програму екологічних тренінгів для педагогів
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів за темою: «Моніторинг
стану навколишнього природного середовища» та 22-24 листопада 2016 року
розпочинає перший тренінг «Моніторингові дослідження стану ґрунтів» на
базі агробіологічного факультету та факультету захисту рослин, біотехнологій
та екології Національного університету біоресурсів і природокористування
України.
Для участі у тренінгах запрошуються завідуючі відділами екології,
методисти та керівники творчих учнівських об’єднань екологічного напряму
позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів, керівники дитячих
громадських екологічних організацій.

Учасниками тренінгів під керівництвом вчених будуть розглянуті сучасні
методики оцінки якості природних вод із застосуванням фізико-хімічних
методів, біотестування, біоіндексації та біомоніторингу; агрохімічні та
агроекологічні методи дослідження ґрунтів; опрацьовані методики вивчення
забруднення повітря, критерії оцінки якості повітря.
Учасники, що пройдуть повний курс навчання отримають свідоцтва
тренера з екологічної освіти і виховання для проведення досліджень в регіонах
з школярами.
Для участі у тренінгу «Моніторингові дослідження стану ґрунтів»
необхідно до 10 листопада ц. р. подати заявку вказаного зразку за електронною
адресою: radchenko@nenc.gov.ua (тема листа – «Екологічний тренінг»).
Заїзд та реєстрація учасників – 22 листопада до 14.00 год. за адресою: м.
Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді. Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі
№ 558 або № 181 до зупинки «Мостицька».
Від`їзд –24 листопада після 14.00 год.
Просимо взяти до відома, що витрати на відрядження здійснюються за
рахунок організації, що відряджає.
Інформація про дати кожного тренінгу буде повідомлено додатково.
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-43-90, 430-04-91,
(контактна особа – Радченко Тамара Дмитрівна); mail:radchenko@nenc.gov.ua;
сайт: www.nenc.gov.ua.

Додаток: на 1 арк.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук, професор

Вик Радченко Т.Д.
Т. 430-43-90

В.В.Вербицький

ДОДАТОК
Заявка
на участь в екологічному тренінгу «Моніторингові дослідження стану
ґрунтів»
1. Прізвище: ____________________________________________________ .
2. Ім’я: _________________________________________________________ .
3. По батькові: __________________________________________________ .
4. Посада: ______________________________________________________ .
5. Найменування позашкільного (загальноосвітнього) навчального закладу:
___________________________________________________________________ .
6. Місцезнаходження навчального закладу: ______________________________
___________________________________________________________________ .
7. Контактний телефон: ___________________________ .
8. Е-mail (обов’язково): __________________________________________ .
Керівник: ___________________ _ ____________________
/підпис/ /ініціали, прізвище
М.П.
“___” __________ 2016 р.

