
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua

від _02.11.2016_ № _3/3-9-784-16_

На № _________ від _____________

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій

Про проведення екологічного
тренінгу  «Моніторингові
дослідження стану ґрунтів»

Відповідно  до  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних
працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на  2016  рік,  затвердженого
наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  25.12.2015  №1360,
з  22  до  24  листопада  ц.р.  у  м.  Київ  Національним  еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді спільно з Національним університетом біоресурсів і
природокористування  України  буде  проведений  екологічний  тренінг
«Моніторингові дослідження стану ґрунтів».

Для участі в заході запрошуються  завідуючі відділами екології,  методисти
та керівники творчих учнівських об’єднань екологічного напряму позашкільних і
загальноосвітніх  навчальних  закладів,  керівники  дитячих  громадських
екологічних організацій.

Просимо учасників тренінгу до 10 листопада подати заявку на електронну
адресу: radchenko@nenc.gov.ua   (форма додається).

Заїзд  та  реєстрація  учасників  –  22  листопада  до  14.00  год.  за  адресою:
м. Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді.

Від`їзд –24 листопада після 14.00 год.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.
Детальна інформація  ‒ за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91, 0 (96) 046 46 95

(контактна особа – Вікторія Тараненко);
e-mail: nenc@ n enc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.

Додаток: на 1 арк.

Заступник директора департаменту        В. О. Карбишева

Середницька А.Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60
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Додаток
до листа МОН України
від 02.11.2016 № 3/3-9-784-16

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.


	ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

