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Департаментам
(управлінням) освіти і науки
обласних, Київської міської
державних адміністрацій
Ректорам
освіти

закладів

вищої

Директорам
Інститутів
післядипломної педагогічної
освіти
Директорам
закладів
загальної середньої освіти
Про проведення Великого педагогічного колоквіуму
«Методика викладанні біології в школі»
З метою широкого суспільного обговорення інноваційних тенденцій в
методиці викладання біології в закладах загальної середньої освіти
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України у м. Києві 24 - 25 січня 2018 року ініціює проведення
«Великого педагогічного колоквіуму».
До участі в Колоквіумі запрошуються вчителі біології закладів загальної
середньої освіти, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти,
профільні методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти,
методичних кабінетів.
Учасники заходу отримають сертифікат встановленого зразка.
Програмою Колоквіуму передбачено:
- обговорення шляхів модернізації методики викладання біології в школі з
урахуванням змісту нових начальних програм;
- майстер-класи з авторських методик: «Я провів би урок так…».
Для участі в заході необхідно до 21 січня 2018 року пройти он-лайн
реєстрацію за електронною адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=11863
За підсумкам проведення Колоквіуму планується видання збірника
методичних матеріалів учасників заходу. Учасники Колоквіуму до 19 січня 2018
року подають до друку методичні матеріали (матеріали повинні відображати

авторські методики викладання біології, власний досвід, педагогічні технології
тощо) на електронну адресу: vl.adrianov@gmail.com (тема листа: «Педагогічний
колоквіум»).
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, яку представляє автор.
Заїзд та реєстрація учасників – 24 січня 2018 року до 13.00 год. за
адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді.
Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва – маршрутними таксі №558 або
№181 до зупинки «вулиця Мостицька».
Від'їзд – 25 січня після 14.00.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Контактна інформація: 0 (44) 430-02-60, 0667310468 (директор Вербицький Володимир Валентинович); 430-04-91, vl.adrianov@gmail.com
(координатор заходу - Адріанов Віктор Леонідович);
на сайті НЕНЦ:
http://nenc.gov.ua.
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