
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua

від   20.02.2015 № _1/9-88_                   

від ___________ на №              

Департаменти (управління) освіти і 
науки обласних, Київської міської
державних адміністрацій 

Про проведення Всеукраїнського 
семінару

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015 № 99
«Про  затвердження  плану  навчальних  семінарів  педагогічних  працівників
позашкільних  навчальних  закладів  на  2015  рік»  з  20  по  22  травня  ц.р.  у
м.  Чернівці  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
спільно  з  Чернівецьким  обласним  центром  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  буде  проведений  Всеукраїнський  семінар  «Розвиток  науково
пізнавальної  активності  дітей  та  учнівської  молоді  засобами  еколого-
натуралістичної роботи».

До  участі  в  заході  запрошуються  заступники  директорів  позашкільних
навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  напряму,  завідувачі  еколого-
натуралістичних  відділів  палаців  і  будинків  дитячої  та  юнацької  творчості,
профільних філій.

Для  участі  в  семінарі  заявки  (форма  додається)  подати  до  20  березня  на
електронну адресу: kzchocentum  @  ukr  .  net.

 Заїзд і реєстрація учасників – 20 травня до 10.30 год. за адресою: м. Чернівці,
вул.  Головна, 46, готель «Київ». Проїзд у м. Чернівці:  від залізничного вокзалу –
тролейбусом № 5, № 3 до зупинки «Соборна площа»; від автовокзалу – тролейбусом
№ 3 до зупинки «Вулиця Гоголя».

Від’їзд –  22 травня після 18.00 год.  Просимо учасників  завчасно придбати
квитки на зворотний шлях.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Детальна інформація:  у м. Київ – за тел.:  0 (44) 430-04-91, у м. Чернівці –

0 (372) 57-81-34, 52-18-01.
Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра    Павло Полянський

Березіна Н.О. 481-32-31
Вербицький В.В. 430-02-60

mailto:kzchocentum@ukr.net
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Додаток 
до листа МОН України 
від 20.02.2015 № 1/9-88

Заявка
на участь у Всеукраїнському семінарі 

«Розвиток науково пізнавальної активності дітей та учнівської молоді
засобами еколого-натуралістичної роботи»

1. Назва позашкільного навчального закладу: 

__________________________________________________________________

2. Прізвище, ім’я по батькові учасника: 

__________________________________________________________________

3. Контактний телефон, електронна адреса учасника: 

__________________________________________________________________

4. Тема статті: 

__________________________________________________________________

5. Дата і час прибуття, вибуття, вид транспорту: 

__________________________________________________________________

Директор ______________ ________________
        (підпис) (П.І.Б.)

М.П.
 


