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ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА  РАДА
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
29025  м. Хмельницький, провулок Шкільний, 8.  Тел/факс: 55-14-49, 55-12-14
Код ЄДРПОУ  00309996   E-mail: hoencum@gmail.com;    www  .  hoencum  .  km  .  ua 

від 04 січня 2017 року № 2                                        Директорам обласних центрів
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
(ЕНЦУМ, СЮН)

Про проведення Всеукраїнського семінару-практикуму
для заступників директорів обласних ЕНЦ/СЮН

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 27 грудня
2016  року № 1626  «Про затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2017 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних начальних закладів на 2017 рік» з
16 по 18 травня  2017 року на базі  Хмельницького ОЕНЦУМ і позашкільних
еколого-натуралістичних  закладів  освіти  Хмельницької  області  відбудеться
Всеукраїнський семінар-практикум на тему «Формування ціннісних орієнтирів
учнівської  молоді  у  контексті  впровадження  в  навчально-виховний  процес
сучасних інноваційних педагогічних технологій».

До  участі  в  заході  запрошуються  заступники  директорів  з  навчально-
виховної роботи обласних, Київського міського центрів еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді (ЕНЦУМ, СЮН).

З  метою  належної  організації  Всеукраїнського  семінару-практикуму
просимо учасників заповнити заявку (див. додаток до листа на 1-му аркуші) та
надіслати її в оргкомітет за вказаною нижче адресою до 24.03.2017 року.

За  підсумками  роботи  семінару-практикуму  організаторами  планується
видання тематичного збірника статей його учасників: «Формування ціннісних
орієнтирів учнівської молоді у контексті  впровадження в навчально-виховний
процес  сучасних  інноваційних педагогічних  технологій».  Просимо  учасників
заходу  до  24.03.2017  року надіслати  статті  до  Збірника  на  поштову  адресу:
Хмельницький  обласний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді,
пров. Шкільний, 8, м. Хмельницький, індекс 29025 або на електронну адресу
закладу: hoencum@gmail.com.

Статті  в  об’ємі  3-5-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. 
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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  учасників  заходу  в  м.  Хмельницький
здійснюються за рахунок відряджуючих їх організації. 

Заїзд  та  реєстрація  -  16  травня  2017  року до  10.30 год.  за  адресою:  м.
Хмельницький, вул. Шевченка, 34, готель «Поділля». 

Від’їзд – 18 травня 2017 року після 16.00 год.
Проїзд громадським транспортом від Хмельницького залізничного вокзалу

маршрутними таксі № 2, 28 або тролейбусом № 13, 7, 7-А в напрямку центру
міста до зупинки «Готель «Поділля». 

Програму  семінару-практикуму,  вартість  проживання  його  учасників  у
готелі «Поділля», розмір їх оргвнеску а також зміни, що виникнуть протягом
наступного періоду, буде повідомлено додатково, після відповідних уточнень.

Для  забезпечення  організованої  зустрічі  та  планування  часу  від’їзду
учасників семінару-практикуму, просимо доручити їм до 05 травня 2017 року
повідомити Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді електронною поштою або факсом про вид транспорту та час їх прибуття
в місто Хмельницький, а також придбані ними квитки на зворотній шлях. 

Детальну  інформацію  про  умови  участі  у  Всеукраїнському  семінарі-
практикумі можна отримати від його організаторів: 

-  за  телефонами  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді (НЕНЦУМ) у місті Києві: 0 (44) 430-02-60, 430-00-64, 430-04-
91,  Е-mail:  nenc@nenc.gov.ua,  сайт:  www.nenc.gov.ua (Тараненко  Вікторія
Іванівна).

-  за  телефонами  Хмельницького  обласного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді   у  м.  Хмельницькому:  0  (382)  55-14-49,  Е-mail:
hoencum  @  gmail  .  com.

Контактні особи у Хмельницькому ОЕНЦУМ:
- Климчук Василь Васильович, т.в.о. директора (067 383 69 86);
-  Демчук  Леся  Олександрівна,  заступник  директора  з  навчально-

виховної роботи (067 354 17 80);
-  Важельська  Катерина  Олександрівна,  завідувач  організаційно-

методичного відділу (096 709 75 26).

 
Т.в.о. директора В.В.Климчук

Вик. Важельська К.О..
тел. 55-14-49
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Додаток 
до листа Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді
від 04.01.2017 № 2

ЗАЯВКА
на участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі заступників директорів з

навчально-виховної роботи обласних центрів еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді (ОЕНЦУМ, СЮН) «Формування ціннісних орієнтирів

учнівської молоді у контексті впровадження в навчально-виховний процес
сучасних інноваційних педагогічних технологій» 

16-18 травня 2017 року

1. Прізвище: ______________________________________________________ .
2. Ім’я: ___________________________________________________________ .
3. По батькові: ____________________________________________________ .
4. Посада: ________________________________________________________ .
5. Найменування позашкільного навчального закладу: __________________
_________________________________________________________________ .
6. Адреса профільного позашкільного навчального закладу: ______________
_________________________________________________________________ .
7. Тема статті до Збірника: __________________________________________
_________________________________________________________________. 
8. Контактний телефон: ____________________________________________ .
9. Е-mail (за наявності): ____________________________________________ .

Керівник: _______________        ___________________________
                                       /підпис/                            /ініціали, прізвище/

М.П.

“___” __________ 2017 р.__
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