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Про підсумки проведення
екологічного тренінгу
«Моніторингові дослідження
стану ґрунтів»

На  виконання  завдань,  визначених  Всеукраїнським  екологічним  форумом
«Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації», що відбувся
4-5 березня 2015 року в Національному еколого-натуралістичному центрі учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України, розпочато цикл екологічних тренінгів з
моніторингу навколишнього природного середовища.

Другий семінар-тренінг за темою: «Моніторингові дослідження стану ґрунтів»
відбувся  23-25 лютого 2016 року на базі  Національного університету біоресурсів  і
природокористування  України.  Його  учасниками  стали  вчителі  загальноосвітніх
навчальних закладів,  завідуючі  відділами екології,  методисти та  керівники творчих
учнівських  об’єднань  екологічного  напрямку  позашкільних  і  загальноосвітніх
навчальних  закладів.  Найактивнішими  були  учасники  з  Вінницької,
Дніпропетровської,  Донецької,  Закарпатської,  Київської,  Кіровоградської,
Полтавської,  Рівненської,  Сумської,  Хмельницької,  Черкаської,  Чернівецької,
Чернігівської областей та м. Києва.

Тренінг  сприяв  широкому  ознайомленню з  станом і  головними  проблемами
збереження ґрунтів України, а також сучасними агрохімічними та агроекологічними
методами дослідження ґрунтів; рослинною діагностикою; польовими дослідженнями;
визначенням вмісту радіонуклідів в ґрунтах і продукції рослинництва.

Враховуючи  рівень  проведення  заходу  та  перспективи  використання  ґрунтів
України і планети в цілому, а також і їх охорону,

НАКАЗУЮ:
І. Нагородити подяками Національного еколого-натуралістичного центру

учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  працівників
Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України  за
організацію та  проведення  екологічного тренінгу  «Моніторингові  дослідження
стану  ґрунтів»  та  формування  обізнаності  з  дослідження  стану  ґрунтового
середовища учасників тренінгу для роботи з учнівською молоддю:
1. Забалуєва Віктора Олексійовича, декана агробіологічного факультету, професора

кафедри  ґрунтознавства  та  охорони  ґрунтів  імені  професора  М. К. Шикули
Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора
сільськогосподарських наук;

2. Балаєва  Анатолія  Джаліловича,  завідувача  кафедри  ґрунтознавства  та  охорони
ґрунтів імені професора М. К. Шикули Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доктора сільськогосподарських наук, професора;

3. Бережняка  Михайла  Федоровича,  доцента  кафедри  ґрунтознавства  та  охорони
ґрунтів імені професора М. К. Шикули Національного університету біоресурсів і
природокористування України, кандидата сільськогосподарських наук;



4. Бикіна  Анатолія  Вікторовича,  завідувача  кафедри  агрохімії  та  якості  продукції
рослинництва  імені О. І. Душечкіна  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування  України,  доктора  сільськогосподарських  наук,  професора,
члена-кореспондента Національної академії наук України;

5. Бикіну  Ніну  Миколаївну,  доцента  кафедри  агрохімії  та  якості  продукції
рослинництва  імені О. І. Душечкіна  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України, кандидата сільськогосподарських наук;

6. Бордюжу  Надію  Петрівну,  доцента  кафедри  агрохімії  та  якості  продукції
рослинництва  імені О. І. Душечкіна  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України, кандидата сільськогосподарських наук;

7. Гудкова  Ігоря  Миколайовича,  завідувача  кафедри  радіобіології  та  радіоекології
Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктора
біологічних наук, професора, академіка Національної академії наук України;

8. Марчука  Іллю  Устимовича,  доцента  кафедри  агрохімії  та  якості  продукції
рослинництва  імені О. І. Душечкіна  Національного  університету  біоресурсів  і
природокористування України, кандидата сільськогосподарських наук;

9. Тарасенка Олексія Володимировича, завідувача лабораторії оптимізації живлення
рослин кафедри агрохімії та якості продукції рослинництва імені О. І. Душечкіна
Національного  університету  біоресурсів  і  природокористування  України,
кандидата сільськогосподарських наук;

10.Тонху Оксану Леонідівну, завідувача лабораторії охорони ґрунтів, доцента кафедри
ґрунтознавства та охорони ґрунтів імені професора М. К. Шикули Національного
університету  біоресурсів  і  природокористування  України,  кандидата
сільськогосподарських наук.

ІІ. Висловити подяку методистам НЕНЦ Пінчуку Миколі Олександровичу,
Радченко Тамарі Дмитрівні та Дзюбенко Катерині Олександрівні за формування
екологічної  свідомості  педагогічних  працівників  засобами  еколого-
натуралістичної творчості.
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