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Директорам
обласних центрів
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
(станцій юних натуралістів)

Про проведення Всеукраїнського
семінару-практикуму
для заступників директорів
обласних ЕНЦ/СЮН
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня
2015 року №1360 „Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за
основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних начальних закладів на 2016 рік”
з 07 по 09 червня 2016 року на базі позашкільних еколого-натуралістичних
закладів освіти Дніпропетровської області відбудеться Всеукраїнський семінарпрактикум на тему „Сучасні форми екологічної освіти і виховання в
промислово розвинутих регіонах України” . Проект плану семінару додається
(додаток 1).
До участі в заході запрошуються заступники директорів обласних,
Київського міського центрів еколого-натуралістичної творчості учнівської
молоді (станцій юних натуралістів).
З метою належної організації семінару-практикуму просимо учасників
заповнити заявку (додаток 2) та надіслати її в оргкомітет за вказаною нище
адресою до 20.03.2016 року.
За підсумками роботи семінару-практикуму планується видання збірника
матеріалів з теми: «Освітній сервіс позашкільного еколого-натуралістичного
центру». Просимо учасників до 20.03.2016 року надіслати статті на поштову

адресу: Дніпропетровський обласний еколого-натуралістичний центр дітей та
учнівської молоді, вул. Мандриківська, 80, м. Дніпропетровськ, індекс 49094 та
на електронну адресу: dneprunnat@ukr.net
Статті в об’ємі 2-5-и 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 тезами подається без нумерації сторінок. Назву
необхідно друкувати великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням по
центру. Справа під назвою тез – 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. Звертаємо Вашу увагу, що для участі в екскурсіях необхідно
передбачити зручний одяг, взуття та головний убір.
Заїзд та реєстрація учасників 07 червня до 10.30 год. за адресою:
м. Дніпропетровськ, вул. Вакуленчука 3а, готель зонального навчальнометодичного центру. Проживання учасників семінару в готелі 150 грн./доба.
Оргвнесок на проведення заходу – 200,00 грн.
Від’їзд – 09 червня 2016 року після 16.00 год.
Проїзд від залізничного вокзалу до готелю маршрутним таксі № 73
до зупинки „Медичне училище” або маршрутним таксі № 150 до зупинки
„Вул. Вакуленчука”.
Просимо учасників заходу завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
Додаткову інформацію можна отримати за телефонами у
м. Дніпропетровськ, КЗО „ОЕНЦДУМ” – (056) 370-66-09, (056) 370-66-10.
Контактні особи:
– Педан Юрій Федорович, директор (067-738-70-54);
– Майборода Інна Олександрівна, заступник директора з навчальної роботи
(095-779-75-43);
– Кузьменко Марина Борисівна, заступник директора з виховної роботи
(0978752939)
Додаток 1,2 на 4 арк.
З повагою,
директор КЗО „ОЕНЦДУМ”

Алещенко Н.О.
370-66-10

Ю.Ф. ПЕДАН

ПРОЕКТ
ПЛАН
проведення Всеукраїнського семінару-практикуму
для заступників директорів обласних еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів) „Сучасні форми та методи екологічної освіти і
виховання в промислово розвинених регіонах України”
до 12.00
12.0012.45
13.0014.30

14.3015.00
15.0016.30

7 червня 2016 року
Заїзд, розміщення та реєстрація учасників семінару-практикуму
Обід
Відкриття семінару – практикуму на базі департаменту освіти і
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
Пленарне засідання:
–
Вітальне слово директора департаменту освіти і науки
Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Полторацького О.В.
Вітальне слово директора Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктора
педагогічних наук, професора Вербицького В.В.
–
Вітальне слово начальника управління дошкільної,
позашкільної та загальної середньої освіти департаменту освіти і
науки облдержадміністрації Середньої В.Г.
–
Доповідь директора комунального закладу освіти
„Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді”
Педана Ю.Ф.
–
Доповідь Голови Дніпропетровської обласної організації
Українського товариства охорони природи, члена-кореспондента
Української Екологічної академії наук Ломакіна П.І.
–
Доповідь доцента Дніпропетровського національного
університету ім. О.Гончара, кандидата біологічних наук Манюка
В.В.
–
Доповідь
директора
комунального
позашкільного
навчального закладу „Станція юних
натуралістів” м.
Павлограда
Кириченко К.Б.
–
Доповідь заступника директора комунального закладу
„Криничанський центр учнівської молоді” Рогівської Н.В.
Переїзд до комунального закладу освіти „Обласний екологонатуралістичний центр дітей та учнівської молоді”
Урочисте відкриття семінару-практикуму. Ознайомлення з
сучасними напрямами роботи комунального закладу освіти
„Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді”

16.3017.45

18.0019.00
19.0021.00

Презентація
тематичної
виставки
досягнень
екологонатуралістичних навчальних закладів Дніпропетровської області
„Сучасні форми та методи позашкільної екологічної освіти і
виховання на Дніпропетровщині як промислово розвиненому
регіоні України” за концептуальними напрямками методичної
роботи системи рай/міськ СЮН/ЕНЦ:
- моніторинг рослинного та тваринного світу під час проведення
літніх біологічних шкіл та наукових практик;
- науково-дослідницька діяльність вихованців позашкільних
навчальних
закладів, робота з обдарованою молоддю;
- сучасний ландшафтний дизайн, озеленення закладів освіти.
Вечеря
Екскурсія „Дніпро вечірній”
8 червня 2016 року

7.00-8.00

Сніданок

І група (Дніпродзержинський напрям)
ЕЕкскурсія
8.00- Екскурсія по місту та до зоологічного музею Дніпропетровського
10.20
національного університету ім. О. Гончара
10.20Переїзд до комунального позашкільного навчального закладу
11.00
„Станція юних натуралістів” Дніпропетровської міської ради
11.00Ознайомлення з роботою комунального позашкільного навчального
12.30
закладу „Станція юних натуралістів” Дніпропетровської міської
ради за напрямком: „Створення комфортних умов для самореалізації
та самовдосконалення креативної особистості відповідно до її
здібностей та інтересів в умовах промислового міста”.
12.30Обід
13.15
13.15Переїзд до м. Дніпродзержинська
14.30
14.30Презентація діяльності комунального закладу „Дитячий екологічний
17.00
центр м. Дніпродзержинська” Дніпродзержинської міської ради за
темою: „Методичні аспекти концептуальної моделі формування
екологічної культури підростаючого покоління засобами музейної
педагогіки”
17.00Переїзд до публічного акціонерного товариства „Дніпроазот”
17.30
17.30Відвідування розарію публічного акціонерного товариства
18.30
„Дніпроазот”
18.30Вечеря
19.30
19.30Переїзд до м. Дніпропетровська
20.30
ІІ група (Криворізький напрямок)

8.00-10.00
10.0010.20
10.2012.00
12.0013.00
13.0014.00
14.0014.30
14.3015.30

15.3017.00
17.0017.30
17.3019.00
19.0019.30
19.3021.30

Переїзд до Жовтневого району м. Кривого Рогу
Брейк-кава
Ознайомлення з досвідом роботи комунального позашкільного
навчального закладу „Станція юних натуралістів” Жовтневого
району м. Кривого Рогу: „Формування готовності вихованців
позашкільного навчального закладу до проектної діяльності”.
Відвідування навчальної шахти
Обід
Переїзд до Тернівського району м. Кривого Рогу
Ознайомлення з роботою комунального позашкільного навчального
закладу „Станція юних натуралістів” Тернівського району м.
Кривого Рогу за напрямком: „Перспективи розвитку зеленого
будівництва в умовах промислового міста через співпрацю освітніх
установ з природно-заповідними структурами”.
Екскурсія до гірничо-здобувального кар’єру
Переїзд до Криворізького ботанічного саду Національної академії
наук України
Екскурсія по території Криворізького ботанічного саду НАН
України
Вечеря
Переїзд до м. Дніпропетровська
9 червня 2016 року

8.00-9.00 Сніданок
9.00-10.00 Переїзд до комунального закладу „Центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді” Дніпропетровського району
10.00–
Вітальне
слово
в.о.
начальника
відділу
освіти
10.30
Дніпропетровської районної державної адміністрації Шеремета
М.О.
–
Вітальне
слово
директора
КЗ
„Центр
екологонатуралістичної
творчості
учнівської
молоді”
Дніпропетровського району
Боярчука І.П.
–
Художньо-хореографічна
візитка
юннатів
Дніпропетровського району
10.30Презентація діяльності комунального закладу „Центр еколого11.30
натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпропетровського
району за темою: „Співпраця сучасного позашкільного навчального
закладу та природного заповідника „Дніпровсько-Орільський” як
шлях до реалізації Концепції Загальнодержавної програми

11.3011.45
11.4513.30

13.4515.00
15.0015.45
з 16.00

збереження біорізноманіття та Програми формування національної
екологічної мережі”.
Кава-пауза
Круглий стіл з питань підведення підсумків Всеукраїнського
семінару-практикуму та роботи позашкільних натуралістичних
профільних закладів України:
Вербицький В.В., директор Національного екологонатуралістичного
центру, доктор педагогічних наук, професор
–
Шеремет
М.О.,
в.о.
начальника
відділу
освіти
Дніпропетровської районної державної адміністрації
–
Заступники директорів обласних еколого-натуралістичних
центрів та станцій юних натуралістів України
–
Заключне слово директора комунального закладу освіти
„Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської
молоді”
Педана Ю.Ф.
Переїзд, обід
Переїзд до м. Дніпропетровська (ж/д та автовокзалів)
Роз’їзд учасників семінару-практикуму з КЗО „ОЕНЦДУМ”
(черговим автобусом)

Додаток 2
до листа комунального
закладу освіти „Обласний
еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської
молоді”
______2016 № __________

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі для заступників директорів
обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)
„Сучасні форми та методи екологічної освіти і виховання в промислово
розвинених регіонах України”
1. Прізвище: ____________________________________________________ .
2. Ім’я: _________________________________________________________ .
3. По батькові: __________________________________________________ .
4. Посада: ______________________________________________________ .
5. Найменування позашкільного навчального закладу: _________________
_________________________________________________________________ .
6. Місцезнаходження позашкільного навчального закладу:
_________________________________________________________________ .
7. Контактний телефон: ____________________________________________ .
8. Е-mail (за наявності): _____________________________________________ .
Керівник: ___________________
/підпис/

___________________________
/ініціали, прізвище/

М.П.
“___” __________ 20_ р.

