
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ

ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

пров. Госпітальний,10, м. Полтава, 36003, тел./факс (0532)54-55-25
Е-mail: ekocentrp  o  l  tava  @  ukr  .  net Код ЄДРПОУ 23280344

19.04.2017          № 187/01-07          На №   ___________ від _____________

Директорам обласних 
позашкільних навчальних закладів 
еколого-натуралістичного напряму

Шановні колеги!

Відповідно  до  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних
працівників  позашкільних навчальних  закладів  на  2017  рік,  затвердженого
наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  27.12.2016  №  1626,  у
м.Полтава  20-22  червня  2017  року Національним  еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді  спільно  з  Полтавським  обласним  еколого-
натуралістичним  центром  учнівської  молоді  планується  проведення
Всеукраїнського  педагогічного  практикуму  «Світ  творчості»  на  тему
«Формування  екологічної  культури  та  здорового  способу  життя  шляхом
залучення  учнівської  молоді  до  науково-дослідницької  та  експедиційної
діяльності в умовах об’єктів природно-заповідного фонду».

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

З  метою  належної  організації  заходу  просимо  до  10  травня  подати
заявку  на  електронну  адресу:  ekocentrp  o  l  tava  @  ukr  .  net за  формою,  що
додається.

За підсумками роботи практикуму організаторами планується видання
тематичного  збірника  статей  його  учасників:  «Формування  екологічної
культури та здорового способу життя шляхом залучення учнівської молоді до
науково-дослідницької та експедиційної діяльності в умовах об’єктів природо
заповідного фонду». Просимо учасників заходу до 10 травня       2017 року
надіслати статті до збірника за вказаною вище електронною адресою.

Статті в об’ємі до 7 сторінок повинні бути надруковані в текстовому
редакторі  Word шрифтом  Times New Roman 14  pt.  Параметри  сторінки:

mailto:ekocentrpoltava@ukr.net
mailto:ekocentrpoltava@ukr.net


формат А4 з полями: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм.
Інтервал одинарний. Файл з тезами подається без нумерації сторінок.

Назву  необхідно  друкувати  великими  літерами  (шрифт  14)  з
вирівнюванням  по  центру.  Справа  під  назвою  статті  –  ім’я,  по  батькові,
прізвище авторів (повністю). Нижче, через два інтервали симетрично    тексту
– повна назва закладу.

Заїзд  та  реєстрація  учасників  20  червня  2017  року  до  11.00  год.  за
адресою: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 44 А, готель «Атмосфера».

Від’їзд  учасників  –  22  червня  після  17.00  год.  Просимо  учасників
заходу завчасно придбати квитки на зворотній шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.  Передбачається  проживання  у  готелі  «Атмосфера»  1  доба  –
20-21.06.,  вартість  265  грн.;  сніданок  у  готелі  21.06.  –  до  80.00  грн.;
проживання у таборі «Еколог» - 1 доба 21-22.06. – безкоштовно; оргвнесок –
250 грн.

Орієнтовна програма заходу буде направлена додатково.
Детальна  інформація  за  телефонами:  у  м.  Київ  –  0(44)  430-02-60  –

Вербицький  Володимир  Валентинович;  у  м.  Полтава  –  0(532)54-55-25,
0(5322)2-24-37,  (066)  05-44-519,  (067)  53-00-241  –  Бедніна  Віталій
Григорович.

Додаток: Заявка учасника Всеукраїнського педагогічного практикуму «Світ 
творчості» на 1 арк. в 1 прим.

Директор В.Г. Бедніна

Сусахіна Л.В.
(0532)54-55-25



Додаток 
до  листа  Полтавського
обласного  еколого-
натуралістичного  центру
учнівської молоді 
_______________№________

Заявка
учасника Всеукраїнського педагогічного практикуму 

«Світ творчості»

Прізвище______________________________________________

Ім’я___________________________________________________

По батькові_____________________________________________

Назва та адреса закладу___________________________________

Посада_________________________________________________

Кваліфікаційний рівень___________________________________

Педагогічне звання_______________________________________

Науковий ступінь_________________________________________

Контактні телефони_______________________________________

E-mail___________________________________________________

Тема статті_______________________________________________

Час прибуття_____________________________________________

Вид транспорту___________________________________________

Час від’їзду ______________________________________________


