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«20» квітня 2016 р.
№ 102
На № ____ від _____________
Директорам позашкільних
навчальних закладів
Директорам загальноосвітніх
навчальних закладів
Про проведення Всеукраїнської
серпневої конференції
«Педагогічний пошук - 2016»
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня
2015 р. №1360 “Про затвердження Плану семінарів-практикумів для
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік»
Міністерство освіти і науки України спільно з Національною академією
педагогічних наук України, Інститутом проблем виховання НАПН України та
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді планують
провести 25–26 серпня 2016 року в м. Києві Всеукраїнську серпневу
конференцію «Педагогічний пошук - 2016» для керівників позашкільних
творчих учнівських об’єднань еколого-натуралістичного напряму і вчителів
біології та екології загальноосвітніх навчальних закладів.
Тема конференції: «Інтеграція діяльності загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладів щодо створення єдиного освітнього
середовища».
Конференція проводиться з метою обговорення проблем, тенденцій та
перспектив розвитку позашкільної та позакласної еколого-біологічної освіти в
контексті сучасної освітньої політики.
До участі в конференції запрошуються керівники творчих учнівських
об’єднань обласних, районних та міських позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного профілю, спеціалісти інститутів післядипломної
педагогічної освіти, вчителі біології та екології загальноосвітніх навчальних
закладів, організатори позакласної роботи, наукові та науково-педагогічні
працівники вищих навчальних закладів.
Для участі в заході необхідно до 3 серпня 2016 р. пройти on-lineреєстрацію за електронною адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=1192
За підсумками роботи конференції планується видання збірника
матеріалів. Учасникам конференції необхідно подати методичні матеріали для
друку (розробки уроків, занять з біології та екології) на електронну адресу:
victoriya@nenc.gov.ua (тема листа: “Педагогічний пошук”) або завантажити

матеріали у електронну форму для реєстрації до 13 червня 2016 року.
Матеріали, надані після 13 червня, розглядатися не будуть.
Матеріали (обсягом до 10 сторінок) подаються в форматі Microsoft Word,
шрифт «Times New Roman 11 pt». Параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм,
орієнтація портретна) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм., без
нумерації сторінок. Інтервал – одинарний. Назву статті необхідно друкувати
великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням по центру. Справа під назвою
доповіді – ім’я, по-батькові, прізвище автора; нижче, через два інтервали,
симетрично тексту – повна назва організації.
Основні питання для обговорення на конференції:
- сучасний стан та перспективи розвитку неперервної еколого-біологічної
освіти;
- інтеграція діяльності загальноосвітніх, позашкільних та вищих
навчальних закладів щодо створення єдиного освітнього середовища;
- впровадження сучасних педагогічних технологій в процес викладання
еколого-біологічних дисциплін в загальноосвітніх та позашкільних навчальних
закладах;
- перспективи застосування сучасних технологій дистанційного навчання;
- організація пошукової, дослідної та науково-дослідницької діяльності в
позакласній та позашкільній діяльності еколого-натуралістичного спрямування;
- особистісно орієнтовані методи і форми роботи із інтелектуально
обдарованою учнівською молоддю;
- сучасний моніторинг інноваційних процесів у позашкільній екологобіологічній освіті.
Програмою конференції передбачена робота пленарного засідання,
круглих столів, педагогічних майстерень, дискусійних майданчиків.
До 13 червня 2016 р. оргкомітет заходу приймає від учасників пропозиції
щодо можливості проведення авторських семінарів, майстер-класів, презентацій
власного педагогічного досвіду.
Заїзд та реєстрація учасників – 25 серпня з 900 до 1300 за адресою:
м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді. Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва:
маршрутними таксі № 558 або № 181 до зупинки “вул. Мостицька”.
Від'їзд – 26 серпня після 1400
Учасників заходу просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Додаткова інформація – телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91.
Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор
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