
            

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80, м. Дніпро, 49094, тел/факс 8(056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  
в 

   23.12.2020. а№ 01-15/274 с  
__________________________ 
 
 
Про участь в Науково-освітньому проєкті 
“Вчителі та учні беруть участь в  
екологічному моніторингу Антарктиди” 

 
Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді (далі – НЕНЦ) від 18 грудня 2020 року № 281 “Про участь в 
Науково-освітньому проєкті “Вчителі та учні беруть участь в екологічному 
моніторингу Антарктиди” (далі – Проєкт) протягом грудня 2020 року – березня 
2021 року Національний антарктичний науковий центр та НЕНЦ ініціюють 
проведення Проєкту. 

Проєкт проводиться в рамках Міжнародного наукового проєкту 
“Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. Papua та P. Adeliae в 
підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR 
Ecosystem Monitoring Program)”. 

До участі у Проєкті запрошується учнівська молодь закладів загальної 
середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти.  

Просимо розглянути можливість участі в заході та до 30 січня 2021 року 
заповнити спеціальну реєстраційну форму. 

Після реєстрації учасник отримує пакет (посилання на пакет) фотознімків, 
методику їх опрацювання та таблицю формату Excel для внесення даних. 

Термін відправлення напрацьованого матеріалу до 30 березня 2021 року на 
електронну адресу відділу біології НЕНЦ: biology@nenc.gov.ua. 

Деталі проведення заходу розміщені у листі НЕНЦ, який додається. 
Контактні особи: від НЕНЦ – Якубова Наталія Миколаївна, методист відділу 

біології (095-328-77-86), від комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” – Григор’єв Д.В., завідувач відділу 
біології та екології (тел. 097-417-00-79). 

 
 
Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 
 
Григор’єв Денис Валентинович (056) 720-90-61 

 

Керівникам закладів освіти 
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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 

 

«18» грудня 2020 р.          № 281 

На   №_____від__________    

 

Директорам закладів позашкільної освіти 

Директорам закладів загальної середньої 

освіти 

 

 

Про учать в Науково-освітньому проекті 

«Вчителі та учні беруть участь в  

екологічному моніторингу Антарктиди»  

 

 

Відповідно до Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових 

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

позашкільної освіти), затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 

від 28.11.2020 р. № 1489, Державна установа Національний антарктичний 

науковий центр МОН України та Національний еколого-натуралістичний центр 

МОН України учнівської молоді з 15 грудня 2020 року до 30 березня 2021 року 

проводитиме Науково-освітній проект «Вчителі та учні беруть участь в 

екологічному моніторингу Антарктиди» в рамках Міжнародного наукового 

проекту «Дослідження стану виводкових колоній пінгвінів P. papua та P. adeliae в 

підрайоні ККАМЛР 48.1 з використанням мережі фотокамер CEMP (CCAMLR 

Ecosystem Monitoring Program)» (далі – Проєкт). Умови проведення є додатком до 

листа та розміщені на сайті https://nenc.gov.ua. 

До участі у Проєкті запрошується учнівська молодь закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти України. 

Формат участі в Проєкті – заочний. 

Для участі в заході необхідно до 30 січня 2021 року зареєструватися в 

режимі онлайн на сайті за посиланням форма реєстрації. 

Після реєстрації учасник отримує пакет (посилання на пакет) фотознімків, 

методику їх опрацювання та таблицю формату Exel для внесення даних. 

Термін відправлення напрацьованого матеріалу — до 30 березня 2020 р. на 

електронну адресу відділу біології Національного еколого-натуралістичного 

центру: biology@nenc.gov.ua. 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1Gby7TE98VwSFcjVR68001p1NlQHEKVjyiPrGTY40FvpkwQ/viewform
mailto:biology@nenc.gov.ua
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Учасники, які будуть визнані переможцями, нагороджуються спеціальним 

призом (фотографія зимівників ХХV Української антарктичної експедиції з їхніми 

підписами) від Державної установи Національний антарктичний науковий центр 

МОН України. 

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

проєкту – Якубова Наталія Миколаївна (контактний телефон: 095-328-77-86, 

електронна адреса: biology@nenc.gov.ua). 

 

 

 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

професор          В. В. Вербицький  
 

mailto:biology@nenc.gov.ua

