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НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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«17» грудня 2015 р. № 249
На № ____ від _______________

Директорам обласних еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів) 

Про проведення семінару-тренінгу
за темою: «Моніторингові дослідження
стану ґрунтів»

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», що
відбувся  4-5  березня  2015  року  в  НЕНЦ,  розпочав  проведення  циклу  екологічних
семінарів-тренінгів  з  моніторингу  навколишнього  природного  середовища.  Другий
семінар-тренінг  за  темою:  «Моніторингові дослідження  стану  ґрунтів»  планується
провести  23-25 лютого 2016 року на базі Національного університету біоресурсів і
природокористування України.

Для  участі  у  другому  семінарі-тренінгу  запрошуються  учасники  першого
тренінгу, а також завідувачі відділів екології, сільського господарства,  методисти та
керівники  творчих  учнівських  об’єднань  аграрного  та  екологічного  напряму
позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів із різних регіонів України. 

Для  участі  в  тренінгу  просимо  до  15  лютого  2016 р.  подати  заявку  на
електронну адресу: pinchuk@nenc.gov.ua  (форма додається).

Заїзд та реєстрація учасників – 23 лютого до 14.00 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 –25 лютого  після 14.00.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Контактна  інформація  :   тел./ф 430-02-60,  430-04-91,  електронна  адреса:

pinchuk@nenc.gov.ua; сайт НЕНЦ: www.nenc.gov.ua. Координатор тренінгу від НЕНЦ:
Пінчук Микола Олександрович, тел. моб. 0960464695).

Додаток: на 2 арк.

З повагою,

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор                                                                       В. В. Вербицький
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Додаток №1
до листа НЕНЦ МОН України

№ 249 від 17.12.2015 р. 
Заявка

на участь семінарі-тренінгу за темою: 
«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 (за наявності): __________________________________________ 

Керівник:  ____________________ ____________________
/підпис/ /ініціали, прізвище/

М.П.

“___” __________ 2016 р.


