Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
04074. Київ, Вишгородська, 19

Тел. 430-02-60, 430-43-90

e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«28» грудня 2015 р.
№ 258
На № ___ від ______________
Директорам позашкільних
навчальних закладів
Директорам загальноосвітніх
навчальних закладів
Про проведення другого
семінару-тренінгу за темою:
«Моніторингові дослідження
стану ґрунтів»
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України № 249 від 17.12.2015 р. з
23 по 25 лютого 2016 року в м. Києві планується проведення другого семінарутренінгу за темою: «Моніторингові дослідження стану ґрунтів».
Просимо Вас сприяти участі учасників першого тренінгу (список додається) для проходження повного циклу екологічних семінарів-тренінгів з
моніторингу навколишнього природного середовища.
Просимо учасників до 15 лютого 2016 р. підтвердити участь в тренінгу
заявкою на електронну адресу: pinchuk@nenc.gov.ua.
Заїзд та реєстрація слухачів – 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».
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Контактна інформація:
тел./ф
430-02-60, 430-04-91,
e-mail:
nenc@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 і надією на подальшу співпрацю.
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток № 1
до листа НЕНЦ МОН України
№ 258 від 28.12.2015 р.
Список учасників другого семінару-тренінгу
за темою: «Моніторингові дослідження стану ґрунтів»,
23-25 лютого 2016 року
1. Галата
Наталія
Василівна,
завідуюча
методичним
відділом
Кременчуцького еколого–натуралістичного центру учнівської молоді
Кременчуцької міської ради Полтавської області.
2. Грицюк Тетяна Петрівна, керівник гуртків Чернівецького обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді.
3. Гуменюк Юрій Парфенович, вчитель фізики та астрономії, вчительметодист Красилівського навчально-виховного комплексу «Гімназія та
ЗОШ І ступенів» Хмельницької області.
4. Дужук Сніжана Андріївна, керівник гуртків-методист комунального
закладу «Станція юних натуралістів» Рівненської обласної ради
Рівненської області.
5. Куроченко Ірина Іванівна, керівник Екологічного центру Рівненського
міського Палацу дітей та молоді.
6. Леус Юрій Віталійович, завідуючий відділом біології комунального
закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів».
7. Мокляк Аліна Олексіївна, завідуюча відділом екології та охорони природи
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді.
8. Опенько Світлана Миколаївна, завідуюча еколого-натуралістичного
відділу, керівник гуртка «Юні охоронці природи» Ірпінського екологотехнічного центру творчості школярів та молоді Київської області.
9. Полегенька Тетяна Володимирівна, керівник гуртка «Екологічна студія»
Комунального позашкільного навчального закладу «Районна станція
юних натуралістів» Красноармійської районної ради Донецької області.
10.Рикунова Наталія Сергіївна, директор Комунального позашкільного
навчального
закладу
«Районна
станція
юних
натуралістів»
Красноармійської районної ради Донецької області.
11.Самойлова Алла В’ячеславівна, завідуюча відділом екології та природоохоронної роботи Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.
12.Санковська Ірина Мечиславівна, методист відділу екологічної та
гуманітарної освіти Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського
району м. Києва.
13.Семенець Євгеній Миколайович, керівник гуртка «Юні екологи»
Ірпінського еколого-технічного центру творчості школярів та молоді
Київської області.
14.Сеник Олексій Леонідович, вчитель біології та екології Летичівського
навчально-виховного
комплексу
№2
«Загальноосвітня
школа
І-ІІІ ступенів – гімназія» Хмельницької області.

15.Стеблина Ольга Олександрівна, вчитель географії Долинської ЗШ
І-ІІІ
ступенів
№2
ім. А. С. Макаренка
Долинського
району
Кіровоградської області.
16.Федоров Вадим Миколайович, старший вчитель Добронадіївської ЗШ
І-ІІІ ступенів Олександрійського району Кіровоградської області.

