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Директору обласного еколого-
натуралістичного центру (СЮН)

У  2017-2018  навчальному  році  Національний  еколого-натуралістичний
центр  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  продовжує
черговий  цикл  екологічних  тренінгів  з  моніторингу  стану  навколишнього
природного середовища. Перший тренінг з цього циклу відбувся 3-5 жовтня за
темою:  «Моніторингові  дослідження  біологічного  різноманіття6  флора  та
фауна» на базі інституту ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, інституту
зоології  ім..  І.І.  Шмальгаузена  НАН  України  та  Національного  науково-
природничого музею НАН України.
21-23  листопада  2017  року  відбудеться  другій  тренінг  за  темою:
«Моніторингові  дослідження  стану  ґрунтів»  на  базі  агробіологічного
факультету  та  факультету  захисту  рослин,  біотехнологій  та  екології 
Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Для  участі  у  тренінгу  запрошуються  вчителі  природничих  дисциплін
загальноосвітніх навчальних закладів, завідуючі відділами екології,  методисти
та керівники творчих учнівських об’єднань екологічного напряму позашкільних
навчальних закладів, керівники дитячих громадських екологічних організацій. 

Учасниками тренінгу під керівництвом вчених будуть опрацьовані сучасні
агрохімічні та агроекологічні методики оцінки та дослідження якості грунтів. 

Для  участі у  тренінгу «Моніторингові  дослідження  стану  ґрунтів»
необхідно до 17 листопада ц. р. подати заявку вказаного зразку за електронною
адресою: radchenko  @nenc.gov.ua   (тема листа – «Екологічний тренінг»). 

Просимо взяти до відома, що витрати на відрядження здійснюються за
рахунок організації, що відряджає.
Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-43-90, 430-04-91, 
(контактна особа – Радченко Тамара Дмитрівна); Е-mail:radchenko@nenc.gov.ua  ;
сайт:     www.nenc.gov.ua  .
Додаток: на 1 арк.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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Додаток
Заявка

на участь у тренінгу 21-23 листопада 2017 р.
«Моніторингові дослідження стану грунтів»

(надсилати до 17 листопада 2017 р.)
Прізвище: 
Ім’я: 
По-батькові: 
Посада: 
Кваліфікаційна категорія: 
Педагогічний стаж: 
Назва закладу, організації 
Поштова адреса: 
Тел: 
Факс: 
Е-mail: 
Сфера інтересів: 
Додаткова інформація: 

“___” _____________ 2017 р.
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