
 

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 06.08.2014    №  1/9-394                   

від _________ на №      

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

Про проведення Всеукраїнської
науково-практичної конференції 

Відповідно  до  пункту  4  Плану  всеукраїнських  заходів  з  підвищення
кваліфікації  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних  закладів  на
2014  р.,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
10.01.2014 № 21, з 24 до 26 вересня ц.р. у м. Вінниця відбудеться  Всеукраїнська
науково-практична  конференція  «Інноваційні  соціально-педагогічні  моделі
розвитку творчої  активності  вихованців  позашкільних навчальних  закладів  у
процесі пошукової та дослідницько-експериментальної діяльності».

Організатори  заходу  –  Національний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді, Вінницька обласна станція юних натуралістів.

До участі в заході запрошуються директори обласних, міського (м. Київ)
позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  напряму,
педагогічні  працівники  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  наукові  та
науково-педагогічні  працівники  вищих  навчальних  закладів  –  по
1 представнику від регіону.

Учасникам  конференції  подати  до  1  вересня  2014  року  заявки  (форма
додається) та тези доповідей на електронну адресу: vinsyn@ukr.net. Вимоги до
оформлення тез доповідей розміщені на сайті www.nenc.gov.ua.

За  підсумками  роботи  конференції  планується  видання  збірника
матеріалів.

Заїзд та реєстрація учасників – 24 вересня ц.р. з 9.00 год. до 12.00 год. за
адресою:  м.  Вінниця,  вул.  40-річчя  Перемоги,  2,  Вінницька  обласна  станція
юних натуралістів.

Проїзд від залізничного вокзалу м. Вінниці:  трамваєм № 4 до зупинки
«Палац дітей та  юнацтва» або маршрутним таксі  № 29,  № 23-А до зупинки
«Генерала Арабея»; від центрального автовокзалу – трамваєм № 4 до зупинки

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


«Палац дітей та юнацтва» або маршрутним таксі № 17А до зупинки «Генерала
Арабея».

Від'їзд  –  26  вересня  ц.р.  після  14.00  год.  Учасників  заходу  просимо
завчасно придбати квитки на зворотній шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Детальна  інформація  –  за  телефонами  у  м.  Київ  –  0(44)  430-02-60,
430-04-91,  e-mail:  nenc@nenc.gov.ua (контактна  особа  –  Тараненко  Вікторія
Іванівна);  у м.  Вінниця  –  (0432)  611-656 (контактна особа –  Драгомирецька
Ольга Авксентіївна).

Додаток: на 1 арк.

Заступник Міністра    Павло Полянський

Бут С.В. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Додаток 
до листа МОН України 
від  06.08.2014 № 1/9-394

Заявка
на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Інноваційні соціально-педагогічні моделі розвитку творчої активності
вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі пошукової та

дослідницько-експериментальної діяльності»

Прізвище:______________________________________________________

Ім’я: __________________________________________________________

По батькові: ____________________________________________________

Назва та адреса закладу: _________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Посада: _______________________________________________________

Кваліфікаційний рівень: _________________________________________

Педагогічне звання: _____________________________________________

Науковий ступінь(за наявності): ___________________________________

Контактні телефони: ____________________________________________

E-mail: ___________________________________

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


