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Директорам закладів позашкільної освіти
Директорам закладів загальної середньої освіти

Про проведення семінару-практикуму
з органічного землеробства
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України з метою підвищення рівня освітнього процесу, залучення
учнівської молоді до активної професійної самореалізації у агроекологічній галузі,
удосконалення профорієнтаційної роботи та підвищення професійного рівня
організаторів освітнього процесу проводить 8 квітня 2021 року о 11.00 семінарпрактикум з органічного землеробства для методистів, керівників гуртків,
вчителів біології та екології, завідувачів навчально-дослідними земельними
ділянками.
Тема семінару-практикуму;
«Перспективи впровадження органічних технологій вирощування
рослин на навчально-дослідних земельних ділянках закладів загальної
середньої та позашкільної освіти». (Програма додається)
Початок роботи о 11.00 годині. Захід проходитиме в онлайн форматі на
платформі Microsoft Teams за посиланням: Семінар. Програма семінару додається.
Для оформлення сертифікату учасникам необхідно до 8 квітня 2021 року
пройти реєстрацію (заповнюється у Google формі за посиланням: Реєстрація тут)
Додаткова інформація – за телефоном: (096)046-46-95 (Микола Пінчук);
www.nenc.gov.ua, e-mail: pinchuk@nenc.gov.ua

Директор

Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

Програма
проведення семінару-практикуму з органічного землеробства для методистів,
керівників гуртків, вчителів біології та екології, завідувачів навчально-дослідними
земельними ділянками
на тему:
«Перспективи впровадження органічних технологій вирощування рослин на
навчально-дослідних земельних ділянках закладів загальної середньої та
позашкільної освіти»
Дата та час проведення:
Місце проведення:

8 Квітня 2021р. 11.00 - 14.00.
Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді

1. Відкриття семінару – Вербицький Володимир Валентинович, директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук, професор.
2. «Презентація відкриття Юннатівської академії органічного землеробства і
пермакультури» – Пінчук Микола Олександрович, завідувач відділу аграрних
досліджень та рослинництва НЕНЦ.
3. «Сучасний стан та перспективи розвитку органічного землеробства в Україні та
в Світі» – Федосій Іван Олексійович, завідувач кафедри овочівництва і
закритого грунту, к.с-г.н., доцент;
Слєпцов Юрій Віталійович, к.с-г.н., доцент кафедри овочівництва і закритого
ґрунту НУБіП України.
4.

«Органічне землеробство – наше майбутнє» - Оксана Соколан, Клуб
Природного Землеробства і Здорового Способу Життя "Земледар" м.ІваноФранківськ.

5.

«Пермакультура. Основні поняття» - Ірина Казакова, координатор проєктів
Громадської спілки «Пермакультура в Україні».

6.

«Пермакультурне екологічне землеробство на основі теплих грядок Розума» Розум Володимир Микитович - лектор "Органічного землеробства" м.
Тернопіль.

7. Підведення підсумків семінару - Козленко Валентина Панасівна, методист
НЕНЦ; Пінчук Микола Олександрович, завідувач відділу аграрних досліджень
та рослинництва НЕНЦ.

