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_________ № ______                                          Начальникам відділів освіти 

                                                                              райдержадміністрацій та ОТГ   

№_______від_______                       

 

Про участь в Науково – освітньому проекті: 

«Учителі та учні досліджують явище 

 цвітіння водойм в Україні» 

  

     Вінницька обласна станція юних натуралістів доводить до Вашого відома , 

що відповідно до плану Всеукраїнських і Міжнародних організаційно – масових 

заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік  (за основними напрямами 

позашкільної освіти), затвердженого наказом МОН від 24.11.2020 №1452 та 

листа Національного еколого – натуралістичного центру від 12 квітня 2021р. 

№95 «Про участь в Науково – освітньому проекті: «Учителі та учні досліджують 

явище цвітіння водойм в Україні». Національний еколого – натуралістичний 

центр учнівської молоді  та Інститут гідробіології НАН України з 24 травня 2021 

року до 30 листопада 2021 року оголосили проведення  Науково – освітнього 

проекту: «Учителі та учні досліджують явище цвітіння водойм в Україні» (далі – 

Проект). Умови  проведення  є додатком до листа та розміщені на сайті 

www.nenc.gov.ua. 

До участі у Проекті запрошуються учнівська молодь закладів загальної 

середньої, позашкільної та професійно – технічної освіти України. 

Формат участі в Проєкті – заочний. 

mailto:vinsyn@ukr.n
http://www.nenc.gov.ua/


Для участі в заході необхідно до 29 жовтня 2021 року зареєструватися та 

надати матеріали в режимі он-лайн на сайті за посиланням: форма реєстрації. 

Учасники мають можливість завантажити методичні рекомендації щодо 

збудників цвітіння, отримувати поради та допомогу у групі на сторінці НЕНЦ, за 

посиланням: 

https://www.faceboоk.com/groups/2720018085767/?source_id=1721561621396442. 

Детальна інформація – за телефоном: (044)430-04-91. Координатор проекту – 

к.б.н., Білоус Олена Петрівна (контактний телефон: 097-781-0018, електронна 

адреса: biology@nenc.gov.ua).  

Про участь у вищезгаданому проекті повідомити до 1 грудня 2021 року за 

адресою: Вінницька обласна станція юних натуралістів, 21016, вул. Данила 

Галицького,2( vinsyn@ukr.net). ( з поміткою «Учителі та учні досліджують 

явище цвітіння водойм в Україні» (координатор в області Іваськевич Г.Л.) 

 

Директор                                                                  О.А.Драгомирецька 

Вик. Іваськевич Г.Л. 
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