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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 № 1626,  орієнтовно у серпні-вересні, у  Волинській області
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  спільно з
Волинським  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).
З  метою  підготовки  до  заходу,  заплановано  щорічне  видання  збірки  матеріалів
«Новації позашкільної освіти - 2017». Статті до збірника приймаються до  17 липня
2017 року на електронну адресу: voenc17@ukr.net

Звертаємося  до  вас  із  проханням  підготувати  до  10  педагогічних  новацій  в
галузі позашкільної еколого-натуралістичної освіти, які з’явилися у вашому регіоні за
2017 рік. Під педагогічною новацією розуміється будь-який новий метод, методика чи
технологія, які були запропоновані педагогами для покращення позашкільної освіти.
Опис  кожної  новації  –  не  більше  ніж  на  0,5  сторінки  формату  А4.  Пропонуємо
надсилати  матеріали  на  наступні  теми:  навчально-виховний  процес;  методична
діяльність; управлінська діяльність, тощо.

Стаття повинна бути надрукована 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  статті  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.

Додаткова інформація – за телефонами: у м. Києві – 0(44) 430-04-91, у 
м. Луцьку – (0332) 772 235. Контактна особа – Сподарик Світлана Олександрівна. 

З повагою,

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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