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

«10» жовтня 2019 р. № 312
Директорам закладів позашкільної освіти
Директорам закладів загальної середньої освіти
Про проведення екологічного
тренінгу «Моніторингові
дослідження стану ґрунтів»
На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2019 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 21.11.2018р. №1292, Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
продовжує черговий цикл екологічних тренінгів з моніторингу стану
навколишнього природного середовища та 27-28 листопада ц.р. проводить
другий 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 в заході запрошуються завідуючі відділами екології та
сільського господарства, методисти та керівники творчих учнівських об’єднань
екологічного та сільськогосподарського напряму закладів позашкільної освіти,
вчителі природничих дисциплін закладів загальної середньої освіти, керівники
дитячих громадських екологічних організацій.
Учасниками тренінгу під керівництвом вчених будуть опрацьовані сучасні
агрохімічні та агроекологічні методики оцінки та дослідження якості ґрунтів.
Для участі просимо до 20 листопада ц.р. надіслати заявку за зразком, що
додається, на електронну адресу: radchenko@nenc.gov.ua (тема листа –
«Екологічний тренінг»).
Заїзд та реєстрація — 27 листопада з 9:00 до 10:30 за адресою: м. Київ,
вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр.
Від’їзд — 28 листопада після 16:00.
Учасників тренінгу просимо придбати квитки на зворотний шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Вартість навчання — 300 грн.

Детальна інформація – за тел.: (044) 430-02-60, 430-00-64, 430-43-90
(контактна особа – Тамара Радченко); е-mail: radchenko@nenc.gov.ua; сайт:
https://nenc.gov.ua.
Додаток: на 1 арк.
З повагою
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток 1
до листа № 312
від 10.10.2019

ЗАЯВКА
на участь у тренінгу 27-28 листопада 2019 р.

«Моніторингові дослідження стану ґрунтів»
(надсилати до 20 листопада 2019 р.)
Прізвище:________________________________
Ім’я: ____________________________________
По батькові:______________________________
Посада:__________________________________
Кваліфікаційна категорія:___________________
Педагогічний стаж:________________________
Назва закладу, організації___________________
_________________________________________
Поштова адреса:__________________________
_________________________________________
Тел.:_____________________________________
Факс:____________________________________
Е-mail:___________________________________
Сфера інтересів:__________________________
_________________________________________
Додаткова інформація:_____________________
_________________________________________

“___” _____________ 2019р.

