
 

 

 
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 

 «05» вересня 2019 р. № 256 

 На № ___ від __________ 

Директору закладу загальної 

середньої освіти 

Директору закладу позашкільної 

освіти 

 

Про проведення екологічних 

тренінгів «Моніторингові 

дослідження навколишнього  

природного середовища» у 2019-2020 н.р. 

 

Відповідно до плану роботи на 2019-2020 навчальний рік Національний 

еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України продовжує черговий цикл  екологічних тренінгів для педагогів з 

моніторингу стану навколишнього природного середовища. Протягом 

навчального року планується проведення тренінгів за темами: 

- «Моніторингові дослідження біологічного різноманіття: 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  (жовтень); 

- «Моніторингові дослідження стану ґрунтів» на базі агробіологічного 

факультету та факультету захисту рослин, біотехнологій та екології 

Національного університету біоресурсів і природокористування України та 

Педагогічний тренінг з освіти збалансованого розвитку (листопад); 

- «Моніторингові дослідження стану природних вод» на базі Інституту 

гідробіології НАН України (березень); 

- «Стан атмосфери та його дослідження» на базі Українського 

гідрометеорологічного інституту ДСНС України та НАН України (квітень). 

Для участі у тренінгах запрошуються вчителі природничих дисциплін 

закладів загальної середньої освіти, завідуючі відділами екології, методисти та 

керівники творчих учнівських об’єднань екологічного напряму закладів 

позашкільної освіти. 

Для участі у тренінгу «Моніторингові дослідження біологічного 

різноманіття: флора та фауна» 29-31 жовтня необхідно до 20 жовтня ц. р. 

надіслати заявку вказаного зразка на електронну адресу radchenko@nenc.gov.ua 
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(тема листа – «Екологічний тренінг»).  

Просимо взяти до відома, що витрати на відрядження здійснюються за 

рахунок організації, яка відряджає.  

Вартість навчання  на кожному тренінгу – 300 грн. 

Детальну інформацію можна отримати за тел.: (044) 430-02-60, 430-00-74, 

430-43-90, (контактна особа – Радченко Тамара Дмитрівна); е-mail: 

radchenko@nenc.gov.ua; сайт: https://nenc.gov.ua. 

Додаток: на 1 арк. 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В.В. Вербицький 

 

 

 

 

 

 
Вик. Радченко Т.Д. 

430-43-90 
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