
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
     01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua 

 

від   01.06.2012  №   1/9-425                       
від      на №  ____ 

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

 
 
Про проведення Міжнародної  
науково-практичної конференції 
з проблем позашкільної освіти 
“Наука, молодь, екологія – 2012” 
 

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної 
освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України 
№785 від 27.11.2010) Національним еколого-натуралістичним центром 
учнівської молоді спільно з Житомирським національним 
агроекологічним університетом та Житомирським обласним центром 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді за сприяння 
Житомирської обласної державної адміністрації з 14 до 16 листопада ц.р. 
у м. Житомирі буде проведена Міжнародна науково-практична 
конференція з проблем позашкільної освіти “Наука, молодь, екологія – 
2012”. 

На конференції розглядатимуться основні тенденції та перспективи 
розвитку екологічної освіти та виховання, шляхи співробітництва з 
вищими навчальними закладами з формування наукової еліти, досвід 
впровадження і практичного використання новітніх освітніх технологій 
при засвоєнні екологічних знань, формування екологічної свідомості 
засобами позашкільної роботи. 

До участі в заході запрошуються директори республіканського 
(Автономна Республіка Крим), обласних, міських (міст Києва та 
Севастополя) позашкільних навчальних закладів еколого-
натуралістичного напряму, педагогічні працівники загальноосвітніх 
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навчальних закладів, наукові та науково-педагогічні працівники вищих 
навчальних закладів – по 1 представнику від регіону. 

За підсумками роботи конференції планується видання збірника 
матеріалів. Учасникам конференції необхідно подати до 15 липня 2012 
року заявки (форма додається) та до 20 вересня 2012 року тези доповідей 
на поштову адресу: 10024, м. Житомир, проїзд академіка Тутковського, 10, 
або на електронну адресу: oblcentum@gmail.com. Вимоги до оформлення 
тез доповідей розміщені на сайті www.nenc.gov.ua. 

Заїзд та реєстрація учасників – 14 листопада до 11.00 год.                
за адресою: м. Житомир, вул. Новий Бульвар, 6, РГК “Гайки”. Проїзд від 
залізничного та автовокзалів м. Житомира: маршрутним таксі № 58, 
тролейбусами № 1, 2, 3 до зупинки “Площа Рад”. 

Від’їзд – 16 листопада після 16.00 год. Учасників заходу просимо 
завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

За додатковою інформацією звертатися за телефонами: у м. Києві – 
0 (44) 430-02-60 (контактна особа – Вербицький Володимир 
Валентинович); у м. Житомирі – 0 (412) 41-03-80, 41-15-30 (контактна 
особа – Лабунська Віра Михайлівна); oblcentum@gmail.com. 

Додаток: на 1 арк. 
 
 
Заступник Міністра       Б. М. Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вербицький В.В. 430-02-60 
 

mailto:oblcentum@gmail.com
mailto:oblcentum@gmail.com


Додаток  
до листа МОНмолодьспорту  
від 01.06.2012 № 1/9-425 

 

Заявка 
на участь у Міжнародній науково-практичній конференції 

“Актуальні проблеми екологічної освіти і виховання:  
теорія, практика, перспективи ” 

Прізвище:______________________________________________________ 

Ім’я: __________________________________________________________ 

По батькові: ____________________________________________________ 

Назва та адреса закладу: _________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Посада: _______________________________________________________ 

Кваліфікаційний рівень: _________________________________________ 

Педагогічне звання: _____________________________________________ 

Науковий ступінь: ______________________________________________ 

Контактні телефони: ____________________________________________ 

E-mail: ___________________________________ 

Напрям роботи конференції, щодо якого планується взяти участь: 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Тема доповіді: _________________________________________________ 
______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Планую виступити (необхідне підкреслити): 

-з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.).  

- секційному засіданні (до 10 хв.). 

Потреба в технічних засобах: _____________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 
 
Дата             Підпис 


