
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

«26» березня 2018 р. № 83
На № ___ від ______________

Директорам обласних еколого-
натуралістичних центрів (станцій 
юних натуралістів)
Директорам закладів загальної 
середньої освіти

Про завершальний тренінг 
з моніторингу стану
навколишнього природного середовища

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України інформує, що завершує проведення циклу
екологічних тренінгів з моніторингу навколишнього природного середовища у
2017-2018 н. р.. Завершальний тренінг, що планується провести  17-19 квітня
2018 року, складається з двох блоків:

-  перший  блок:  «Стан  атмосфери  та  його  дослідження»  на  базі
Українського гідрометеорологічного інституту;

-  другий  блок:  педагогічний  тренінг  з  теми:  «Екологічна  освіта  в
умовах  сталого  розвитку» на  базі  Національного  еколого-натуралістичного
центру. 

Під час тренінгу будуть розглянуті сучасні методики оцінки якості повітря
та сучасні педагогічні технології освіти сталого (збалансованого) розвитку.

Для участі  у тренінгу запрошуються вчителі біології  закладів  загальної
середньої освіти, завідуючі відділами екології, методисти та керівники творчих
учнівських  об’єднань  екологічного  напряму  закладів  позашкільної  освіти  із
різних регіонів України. 

Для участі  в  тренінгу просимо  до 15  квітня 2018 р.  подати заявку на
електронну адресу: radchenko@nenc.gov.ua (форма додається).

Заїзд та реєстрація слухачів – 17 квітня до 11.00 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 – 19 квітня після 16.00.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає з розрахунку (орієнтовні витрати на 1 особу)::
• проживання – 200-250 грн. на добу.
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Просимо звернути увагу, що вартість навчання в тренінгу 17-19 квітня
становить 200 грн.

Контактна інформація:   тел./ф .: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91; сайт НЕНЦ:
www.nenc.gov.ua. Координатор тренінгу від НЕНЦ:Радченко Тамара Дмитрівна,
тел. : 0 (44) 430-43-90 Е-mail: radchenko@nenc.gov.ua  .

Додаток: на 1 арк.

З повагою,

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

Вик. Радченко Т.Д.
т 430-43-90
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http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 
до листа НЕНЦ 

№ від 26.03.2018 р. 
Заявка

на участь у тренінгу за темою: 
«Стан атмосфери та його дослідження» та

«Застосування інтерактивних технологій в інтересах сталого розвитку
освіти»

(подати до 15 квітня)

1. Прізвище: ____________________________________________________ .
2. Ім’я: _________________________________________________________ .
3. По батькові: __________________________________________________ .
4. Посада: ______________________________________________________ .
5. Найменування позашкільного (загальноосвітнього) навчального закладу: 
____________________________________________________________ .
6. Місце знаходження навчального закладу:
____________________________________________________________ .
7. Контактний телефон: ___________________________ .
8. Е-mail (за наявності): __________________________________________ 

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

М.П.

“___” __________ 2018 р.


	Директор НЕНЦ

