
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

від _06.03.2019_ № _3-235_ 

На № _________ від ______ 

Департаменти (управління) освіти і  

науки обласних, Київської міської  

державних адміністрацій 

 

Про проведення навчального 

екологічного тренінгу 

 

Шановні колеги! 

 

На виконання Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2019 рік (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 21.11.2018 № 1292, з 3 до 4 квітня ц. р. у м. Київ Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді буде проведений навчальний 

екологічний тренінг «Стан атмосфери та його дослідження». 

У межах заходу будуть розглянуті сучасні завдання та напрями 

гідрометеорологічного забезпечення, методики моніторингу та аналізу повітря, 

кліматичні моделі та сценарії на базі Українського гідрометеорологічного інституту 

ДСНС України та НАН України. 

До участі в тренінгу запрошуються педагогічні працівники закладів освіти, 

методисти інститутів післядипломної освіти, методичних кабінетів, а також 

учасники  попередніх екологічних тренінгів. 

Для участі в тренінгу просимо до 29 березня подати заявку  (форма додається) 

на електронну адресу: ekoviddil@nenc.gov.ua або radcheko@nenc.gov.ua (тема листа 

«Екологічний тренінг»). 

Заїзд та реєстрація учасників – 3 квітня до 9.30 год. за адресою: м. Київ, 

вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді. 

Від'їзд – 4 квітня після 14.00 год.  

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Додаткова інформація – за тел.: (044) 430-02-60 (Володимир Вербицький), 

(068) 351-85-49 (Тамара Радченко); на сайті: htts://www.nenc.gov.ua. 

         Додаток: на 1 арк. 

 

 

З повагою  

Заступник директора департаменту                                                  К. Б. Мірошниченко 
 

 

Алла Середницька 481-32-51 

Володимир Вербицький 430-02-60 
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Додаток 

до листа МОН 

від 06.03.2019 № 3-235 

 

ЗАЯВКА 

на участь у тренінгу  «Стан атмосфери та його дослідження» 

(3-4 квітня 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: ________________________________________________________  

  

 

 

 

«___» _____________  2019 р. 
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