Департамент освіти, науки і молодіжної політики
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
76018, м. Івано-Франківськ, вул. Набережна ім. В. Стефаника 34б, тел./факс 4-72-26,
www.oencum.if.ua if_odencum@ukr.net

Від 25.05. 2016 р. № 01-21/37
Директорам обласних
еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)
Про проведення Всеукраїнського
семінару-наради
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 семінарівпрактикумів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
на 2016 рік” з 04 по 06 жовтня 2016 року у Івано-Франківській області
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з
Івано-Франківським обласним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді буде проведено Всеукраїнський семінар-нарада.
До участі в заході запрошуються директори обласних та Київського
міського еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді (станцій юних
натуралістів).
Програмою заходу передбачено проведення:
 наради для директорів обл. ЕНЦ(СЮН) «Новації позашкільної освіти
- 2016», обмін досвідом з питань співробітництва ПНЗ з державними і
громадськими організаціями;
 круглий стіл на базі Карпатського Національного природного парку
за участю наукових працівників, представників громадських та приватних
організацій на тему «Співпраця з громадськими організаціями, приватними
структурами, об’єктами природно-заповідного фонду для удосконалення
екологічного виховання дітей та учнівської молоді».
У зв’язку з цим планується видання збірки матеріалів «Новації
позашкільної освіти - 2016». Статті до збірника приймаються до 30 липня
2016 року.

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. Назва доповіді друкується 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.
З метою належної організації семінару-наради просимо учасників до
30 липня 2016 року:
 заповнити заявку (додається);

у зв’язку з тим, що програмою передбачено ознайомлення з
гірськолижним курортом «Буковель» необхідно заповнити
реєстраційний бланк для поїздки за формою, що додається;
Заявку і реєстраційний бланк надіслати
на електронну адресу
if_odencum@ukr.net
Заїзд та реєстрація учасників 04 жовтня до 11 год. за адресою:
с-ще Делятин Надвірнянського району відпочинковий комплекс «Маливо»,
вул. 16 Липня, 36.
Проживання учасників семінару-наради в готелі: 250 грн./доба.
Харчування - по 80 грн. за добу.
Від’їзд учасників – 06 жовтня 2016 року після 17.00 год.
Просимо учасників заходу завчасно придбати квитки на зворотній
шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Довідки за телефонами: Гудзик Тамара Василівна – (директор)
м.т. 0959051741, Шинкарук Галина Василівна – (заступник директора з
навчально-методичної роботи) м.т. 0966499581
Маліборська Людмила Павлівна – (завідувач організаційно-масового відділу)
м.т. 0975196163
Додатки: на 4 аркушах.

Директор

Т.В.Гудзик

Додаток 1
Заявка
учасника Всеукраїнського семінару-наради
Прізвище ________________________________________________________
Ім’я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Назва та адреса закладу: ____________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Посада ___________________________________________________________
Контактні телефони (стаціонарний, мобільний):
__________________________________________________________________
Е-mail
_________________________________________________________________
Тема статті: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Час прибуття __________________________
Вид транспорту ________________________
Час від’їзду ___________________________

Додаток 2
Реєстраційний бланк для поїздки на ТК «Буковель» _________________ року
(заповнення всіх полів обов’язкове)

№

П.І.П.

Адреса
проживання
(місто, вул., буд.,
кв.)

Дата
народження

Контактний
телефон

Примітки

Додаток 3
Орієнтована програма
Всеукраїнського семінару-наради
До 11.00
11.00-13.00

13.00-14.00
14.00-14.30
14.30-16.00

16.00-16.30
16.30-17.30
17.30-18.00
18.00-20.00
20.00-20.30

04 жовтня 2016 року
Заїзд, реєстрація, розміщення, учасників Всеукраїнського
семінару-наради с-ще Делятин, Надвірнянського району
відпочинковий комплекс «Маливо», вул. 16 Липня, 36
Нарада для директорів обл. ЕНЦ(СЮН) «Новації
позашкільної освіти - 2016», обмін досвідом з питань
співробітництва ПНЗ з державними і громадськими
організаціями за участю В.В. Вербицького, директора
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді,
доктора
педагогічних
наук,
професора;
представників департаменту освіти, науки та молодіжної
політики ОДА; представників місцевих органів управління
освітою.
Обід
Переїзд до с. Камінна Надвірнянського району
Знайомство з дитячою навчальною пасікою Надвірнянського
РЕНЦ (директор Андрусяк Л.В.) та з однією з форм
здоров’язбережувальних технологій – апітерапією
(приватний власник Угорчук В.І.)
Переїзд до с. Фитьків Надвірнянського району
Відвідування приватного духовно-етнографічного музею в
резиденції отця І.Каченюка
Переїзд до м. Надвірна
Вечеря
Переїзд до с-ща Делятин
05 жовтня 2016 року

8.00 – 9.00
9.00 – 9.30
9.30 – 11.00

11.00 – 12.30
12.30 – 14.00

Сніданок
Переїзд до м. Яремче
Круглий стіл на базі Карпатського Національного
природного парку за участю наукових працівників,
представників громадських та приватних організацій на
тему: «Співпраця з громадськими організаціями,
приватними
структурами,
об’єктами
природнозаповідного фонду для удосконалення екологічного
виховання дітей та учнівської молоді»
Знайомство з екотуристичним візит-центром та
вольєрним господарством КНПП
Автобусна екскурсія Яремчанщиною з заїздом на
водоспад

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16.00 – 18.30
18.30 – 19.30
19.30 – 21.30

Обід
Переїзд до с. Поляниця Яремчанської міськради на
гірськолижний курорт «Буковель»
Екскурсія гірськолижним курортом «Буковель»
Переїзд до с-ща Делятин
Вечеря
06 жовтня 2016 року

8.00 – 9.00
9.00 – 10.00
10.00 – 12.00
12.00 – 13.00
13.00 – 14.00
14.00 – 15.30
15.30

Сніданок
Переїзд до с. Манява Богородчанського району
Духовна екскурсія в Манявський скит
Обід
Переїзд до м. Івано-Франківська
Знайомство з ОЕНЦУМ, МДЕС м. Івано-Франківська
Переїзд на ЖД вокзал

