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Міністерство освіти і науки  
Автономної Республіки Крим,  
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій 

 
 

Про проведення Всеукраїнського 
семінару-практикуму з тваринництва 

 
На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної освіти 

на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 від 
27.11.2010) Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді за 
сприяння Полтавської обласної державної адміністрації планує провести з 18 до 
20 травня 2011 року в м. Полтаві Всеукраїнський семінар-практикум з 
тваринництва. 

Учасники семінару-практикуму ознайомляться з досвідом роботи 
позашкільних і вищих навчальних закладів Полтавської  області щодо організації 
науково-дослідницької роботи з тваринництва, відвідають Всеукраїнську 
виставку дрібних сільськогосподарських тварин “Барвистий світ тварин і птиці”. 

До участі в заході запрошуються керівники творчих учнівських об’єднань, 
методисти (заввідділами) еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 
натуралістів), які координують даний напрям, − по 1 представнику з Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

До проведення Всеукраїнського семінару-практикуму буде видано збірник 
матеріалів “Сучасні технологічні та екологічні аспекти розвитку тваринництва в 
позашкільних навчальних закладах”. Учасникам семінару-практикуму наукові 
статті подати до 15 квітня 2011 року на адресу: Полтавський обласний еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді, пров. Госпітальний, 10, м.Полтава, 
36003 (з поміткою “Збірник”), на електронну адресу: ekocentrpl@mail.ru. Вимоги 
щодо оформлення наукової статті розміщені на сайті www.nenc.gov.ua. 

Заїзд та реєстрація учасників − 18 травня до 12.00 год. за адресою: 
м. Полтава, пров. Госпітальний, 10, обласний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді. 
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Проїзд від залізничного вокзалу “Полтава південна” до обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді − тролейбусом №1, 4; від 
залізничного вокзалу “Полтава Київська” − тролейбусом №1, 8; від  автовокзалу 
− тролейбусом №6  до зупинки ,“Центр”. 

Для належної організації зустрічі учасників заходу просимо до 15 травня 
повідомити про вид транспорту; номер потягу, вагону, автобусу; дату і час 
прибуття в м.Полтаву та заздалегідь придбати квитки на зворотній шлях. 

Від’їзд – 20 травня після 14.00 год. 
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 
Додаткова інформація − за телефонами у м.Києві: 0 (44) 430-02-60,              

у м. Полтаві: 0 (5322) 7-41-24 (контактна особа − Бедніна Віталій Григорович);    
е-mail: ekocentrpl@mail.ru. 
 
 
Заступник Міністра              І.П. Зайцева 
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