
   ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ

ВОЛИНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
43006, м. Луцьк, вул.Ківерцівська,9б, тел. 710885, E-mail: voenc17@ukr.net

р/р 35419001032710 в ГУ ДКСУ у м. Луцьку, МФО 803014, код 21733190

від 19.06.2017 № 126/01-06

Директорам обласних 
еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)

Про проведення Всеукраїнського 
семінару-наради

На  виконання  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних
працівників  навчальних  закладів  на  2017  рік,  затвердженого  наказом
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  27.12.2016  року  №  1626,  06-08
вересня  2017  року,  у  Волинській  області  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді  спільно із Волинським обласним
еколого-натуралістичним  центром  управління  освіти,  науки  та  молоді
облдержадміністрації буде проведено Всеукраїнський семінар-нарада.

До  участі  у  заході  запрошуються  директори  обласних  та  Київського
міського  еколого-натуралістичних  центрів  учнівської  молоді  (станції  юних
натуралістів). 

Програмою заходу передбачено проведення:
 наради для директорів обл. ЕНЦ(СЮН) «Новації позашкільної освіти

- 2017», обмін досвідом з питань запровадження інноваційних форм і методів
еколого-натуралістичної роботи;

 круглий  стіл  за  участю  педагогічних,  наукових  працівників,
представників  новостворених  громад  та  приватних  організацій  на  тему
«Формування  компетентностей  еколого-натуралістичного  напрямку
позашкільної  освіти  відповідно  до  ключових  вимог  «Нової  української
школи»».

У  зв’язку  з  цим  планується  видання  збірки  матеріалів  «Новації
позашкільної освіти - 2017». Статті до збірника приймаються до  17 липня
2017  року  на  електронну адресу:  voenc  17@  ukr  .  net З  поміткою «Семінар-
нарада» .

Звертаємось  до  вас  із  проханням  підготувати  до  10  педагогічних
новацій у галузі позашкільної еколого-натуралістичної освіти, які з’явились у
вашому регіоні за 2017 рік. Під педагогічною новацією розуміється будь-який
новий  метод  чи  технологія,  які  були  запропоновані  педагогами  для
покращення позашкільної освіти.  Опис кожної новації  – не більше ніж 0,5
сторінки формату А4.  Пропонуємо надсилати  матеріали  на  наступні  теми:
навчально-виховний процес; методична чи управлінська діяльність тощо.
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Статті  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 інформацією подається без нумерації сторінок.
Назва  -  друкується  великими  літерами  (шрифт  14)  з  вирівнюванням  по
центру. Справа  під назвою статті  –  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
10  серпня  2017  року заповнити  заявку  (додається),  яку  надіслати  на
електронну адресу: voenc  17@  ukr  .  net З поміткою «Семінар-нарада. Заявка».

Заїзд та реєстрація учасників 06 вересня  2017 року до 10 год. 30 хв. за
адресою:      м.Луцьк, готель «Світязь», вул. Набережна, 4. 

Проживання учасників семінару-наради у готелі: 350 грн./доба.
Від’їзд  – 08  вересня 2017 року після 17.00 год.
Просимо  завчасно придбати квитки на зворотній шлях.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає.
Довідки  за  телефонами:  Остапчук  Валентина  Адамівна  –  (директор)

м.т. 0953405955;   Нікітчук   Зоя   Миколаївна   –    (заступник    директора)
 м.т. 0992711221; Сподарик Світлана Олександрівна (завідувач інструктивно-
методичним відділом) м.т. 0955247732.

Додатки: на 3 аркушах.

Директор                                                                                  В.А.ОСТАПЧУК
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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

Орієнтована програма 
Всеукраїнського семінару-наради 

06 вересня 2017 року
До 10.30 Заїзд,  реєстрація,  поселення,  учасників  Всеукраїнського

семінару-наради.
10.30-11.00 Переїзд до Волинського обласного еколого-натуралістичного

центру
11.00-13.00 Нарада  для  директорів  обл.  ЕНЦ(СЮН)  «Новації

позашкільної  освіти  -  2017»,  обмін  досвідом  з  питань
запровадження  інноваційних  форм  та  методів  еколого-
натуралістичної  роботи  за  участю  В.В.  Вербицького,
директора  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді,  доктора  педагогічних  наук,  професора;
представників обласної державної адміністрації, управління
освіти,  науки  та  молоді  ОДА,  громадських  та  наукових
організацій.

13.00-14.10 Обід 
14.10-17.00 Екскурсійна програма. Відвідування історико-культурного 

заповідника «Луцький замок», музею «Волинська ікона»
17.00-18.00 «Медова хата» - знайомство із Волинським осередком 

громадської організації «Гільдія медоварів України»
18.00-19.30 Вечеря
19.30-22.00 Волинський академічний обласний музично-драматичний 

театр імені Лесі Українки. Перегляд вистави «Лісова пісня»

07 вересня 2017 року

7.00 – 8.30 Переїзд до м. Володимира-Волинського
8.30 – 10.00 Сніданок. Духовна екскурсія Зимненським монастирем
10.00 – 10.30 Переїзд до смт. Люблинець Ковельського району
10.30 – 12.00 Презентація  Люблинецької  спеціалізованої  школи-

інтернату  І-ІІІ  ступенів  «Центр  освіти  і  соціально-
педагогічної підтримки»

12.00 – 13.00 Переїзд до с. Колодяжне Ковельського району
13.00 – 14.10 Екскурсія  літературно-меморіальним  музеєм  Лесі

Українки
14.10 – 14.30 Переїзд до м. Ковеля
14.30 – 15.20 Ковельська СЮН – як осередок еколого-натуралістичної

роботи у місті
15.20 – 16.00 Обід
16.00 – 17.30 Переїзд  до  с.  Світязь  Шацького  району.  Поселення

учасників семінару-нарада
17.30 – 19.00 Круглий  стіл  за  участю  педагогічних,  наукових

працівників,  представників  новостворених  громад  та



приватних  організацій  на  тему  «Формування
компетентностей  еколого-натуралістичного  напрямку
позашкільної  освіти  відповідно  до  ключових  вимог
«Нової української школи»». 

19.00 – 20.00 Вечеря

08 вересня 2017 року

9.00 – 10.00 Сніданок 
10.00 – 10.30 Переїзд до смт. Шацьк 
10.30 – 11.30 Презентація  музею  фауни  Шацького  лісового  коледжу

імені В.В.Сулька
11.30 – 13.00 Обід 
13.00 – 15.10 Переїзд до с. Гаразджа Луцького району
15.10 – 16.00 Ознайомлення із державним підприємством «Волинський

лісовий селекційно-насіннєвий центр»
16.00 – 17.00 Переїзд до м. Луцька
Після 17.00 Роз’їзд учасників семінару- наради
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