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Від  19.02.2015 р. №  0114/31

На № _______ від ___________
Директорам

обласних еколого-натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів)

Про проведення Всеукраїнського 
педагогічного практикуму 
«Світ творчості»

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
06.02.2015  року  №  99  «Про  затвердження  плану  навчальних  семінарів
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2015 рік» з 9
до  11  червня  2015  року  у  м.  Херсоні  відбудеться  Всеукраїнський
педагогічний практикум «Світ творчості» на тему «Інноваційна та дослідно-
експериментальна  робота  з  екологізації  діяльності  позашкільного
закладу».

До  участі  в  заході  запрошуються  директори  обласних  та  Київських
міських  еколого-натуралістичних  центрів  учнівської  молоді  (станцій  юних
натуралістів).

З метою належної організації практикуму просимо учасників заповнити
заявку (додається) та надіслати її до 17.04.2015 року.

Заїзд та реєстрація учасників 9 червня до 11 години за адресою: 
м. Херсон, пр. Ушакова, 2, готель «Фрегат».
Проживання учасників семінару в готелі: 140-290 грн./доба (зі сніданком).
Харчування (обід): 3х70грн.
Проїзд 10.06. до Асканії-Нова та у зворотньому напрямку – 130 грн.
Організаційний внесок - 250 грн.
Від’їзд – 11 червня 2015 року після 17.00 год.

Проїзд від залізничного вокзалу до готелю маршрутним автобусом № 9
до  зупинки  «Вулиця  Суворова».  Проїзд  від  автовокзалу  маршрутним
автобусом № 6 до зупинки «Кінцева» (готель «Фрегат»).

Просимо  учасників  заходу  завчасно  придбати  квитки  на  зворотній
шлях.
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За  підсумками роботи  педагогічного практикуму планується  видання
збірника матеріалів.

Учасникам практикуму необхідно  до 17 квітня 2015 року надіслати
тези доповідей на електронну адресу: hocentum@ukr.net.

Тези в об’ємі до 2-х сторінок повинні бути надруковані в текстовому
редакторі  Word шрифтом Times New Roman 14  pt.  Параметри  сторінки  –
формат А4 (210х297 мм) з полями: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве
– 15 мм. Інтервал – одинарний. Файл з доповіддю подається без нумерації
сторінок. Назву доповіді необхідно друкувати великими літерами (шрифт 14)
з вирівнюванням по центру. Справа під назвою доповіді – ім’я та по батькові,
прізвище авторів (повністю), нижче, через два інтервали симетрично тексту –
повна  назва  закладу. У  тексті  чітко виділити  постановку  задачі,  елементи
новизни та стислі висновки.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:– (0552) 49-80-86,
(контактні особи – Палічева Галина Віталіївна, методист (066-224-02-52 або
097-731-20-05),  Бачинська  Світлана  Петрівна,  завідувач  організаційно-
масовим відділом (095-506-97-85, 097-012-87-70).

Додатки: на 4 арк.

В.о. директора Т.О. Коротка
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Додаток
до листа КЗ «ЦЕНТУМ»ХОР 

Від 19.02.2015 р. №…. 

Заявка
учасника Всеукраїнського педагогічного практикуму

«Світ творчості» 

Прізвище ________________________________________________________
Ім’я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Назва та адреса закладу: ____________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Посада ___________________________________________________________
Кваліфікаційний рівень _____________________________________________
Педагогічне звання ________________________________________________
Науковий ступінь__________________________________________________
Контактні телефони (стаціонарний, мобільний): 
__________________________________________________________________
Е-mail: ____________________________________________________________
Тема статті: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Час прибуття __________________________

Вид транспорту ________________________

Час від’їзду ___________________________


