
 
 

Спільні кордони. Спільні рішення. 
 

Екологічний моніторинг в басейні Чорного моря з 
використанням продуктів програми Копернікус (PONTOS) 

ЗАПРОШЕННЯ 
 

Шановні колеги! 
  

Запрошую вас взяти участь в трьох заходах за проектом «Екологічний моніторинг в 
басейні Чорного моря з використанням продуктів програми Копернікус» (PONTOS), які 
відбудуться 20 – 21 липня 2022 року. 

 
I. Спільний відкритий семінар в Одесі, Україна 
 

На цьому заході представники консорціуму проекту PONTOS поінформують вас про 
загальний прогрес виконання проекту в чотирьох країнах-учасницях (Вірменія, Грузія, 
Греція та Україна) та представлять попередні результати. 
 

Дата: 20 липня 2022 р. 
Час: 10:00-13:00 
Робоча мова: англійська і українська (буде організовано синхронний переклад) 
 

II. Місцевий відкритий семінар в Одесі, Україна 
 

У цьому заході команда Одеського національного І.І. Університет Мечникова, українського 
партнер проекту PONTOS, представить (попередні) результати/ оновлення регіональних 
оцінок щодо (i) зміни берегової лінії, (ii) динаміки концентрації хлорофілу та 
евтрофікації, (ііі) змін покриву водного рослинності та (iv) сільськогосподарського 
водного балансу, які були проведені/ проводяться в українському пілотному регіоні. 
 

Дата: 21 липня 2022 
Час: 10:00-12:05  
Робоча мова: українська 
 
ІІІ. Місцевий захід для ознайомлення з платформою PONTOS в Одесі, Україна 
 

В цьому заході команда PONTOS представить вам інтерактивну платформу PONTOS, 
розроблену в рамках проекту. Ми покажемо можливості трьох модулів Платформи на 
прикладі українського пілотного сайту та потренуємо вас на практиці, як ефективно та 
легко користуватися платформою. 
 

Дата: 21 липня 2022 р. 
Час: 12:15-13:50 
Робоча мова: англійська і українська (буде організовано синхронний переклад) 
  

 



 
 

Спільні кордони. Спільні рішення. 
 

Всі три заходи проводитимуться онлайн. 
 
Попередній порядок денний всіх трьох зустрічей додається.  
 
Будь ласка, зареєструйтеся за посиланням нижче і зазначте, в яких заходах ви візьмете участь. 
 
Реєстрація:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKUZf_6_eipCP6tTZvfZw9Dm2sfB8SksqAdOi5Kxr
aUGnGfg/viewform 
  
Посилання для приєднання до зустрічі буде надіслано вам пізніше на e-mail, який буде 
вами вказано в реєстраційній формі. 
  

Якщо у Вас виникнуть будь-які питання, звертайтесь до нас через електронну 
пошту pontos@onu.edu.ua та i.soltys@onu.edu.ua.  
  
З найкращими побажаннями, 
  
Д-р Сергій Медінець, 
Пров. наук. спів. Регіонального центру інтегрованого моніторингу, 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова (ОНУ), 
Керівник групи ОНУ в проекті PONTOS 

 


