


Додаток до листа 
департаменту професійної 
освіти МОН України від 
04.07.2017 № 3-509

Заявка
учасника Всеукраїнської семінар-наради

Прізвище______________________________________________
Ім’я___________________________________________________
По батькові_____________________________________________
Найменування позашкільного навчального закладу: _____________
__________________________________________________________
Місцезнаходження позашкільного навчального закладу:
_________________________________________________________
Посада_________________________________________________
Контактні телефони_______________________________________
E-mail___________________________________________________
Тема статті_______________________________________________
Час прибуття_____________________________________________
Вид транспорту___________________________________________
Час від’їзду ______________________________________________

Керівник:  ____________________         ____________________
            /підпис/ /ініціали, прізвище/

М.П.
“___” __________ 2017 р.



Додаток до листа 
департаменту професійної 
освіти МОН України від 
04.07.2017 № 3-509

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 директорів обласних центрів за участі представників

управління  освіти,  науки  та  молоді  ОДА,  громадських  та
наукових організацій «Новації позашкільної освіти в умовах
децентралізації.  Обмін  досвідом  з  питань  запровадження
інноваційних  форм  та  методів  управлінської  діяльності
керівника позашкільного закладу» 

13.00-14.10 Обід 
14.10-17.00 Форми співпраці позашкільного навчального закладу з 

музеями міста: Історико-культурним заповідником «Луцький
замок», музеєм «Волинська ікона».

17.00-18.00 Співпраця позашкільного навчального закладу з 
громадською організацією Волинський осередок «Гільдія 
медоварів України» 

18.00-19.30 Вечеря

07 вересня 2017 року

7.00 – 8.30 Переїзд до м. Володимира-Волинського
8.30 – 10.00 Сніданок. 
10.00 – 10.30 Переїзд до смт. Люблинець Ковельського району
10.30 – 12.00 Співпраця Люблинецької  спеціалізованої  школи-

інтернату  І-ІІІ  ступенів  «Центр  освіти  і  соціально-
педагогічної  підтримки» та  позашкільного  навчального
закладу  з  питань  популяризація  екологічної  освіти.
Презентація роботи.

12.00 – 13.00 Переїзд до с. Колодяжне Ковельського району
13.00 – 14.10 «Патріотичне,  духовне  та  екологічне  виховання  дітей

засобами  музейної  справи»  на  прикладі  співпраці  з
обласним  літературно-меморіальним  музеєм  Лесі
Українки 



14.10 – 14.30 Переїзд до м. Ковеля
14.30 – 15.20 Інноваційні  форми  еколого-натуралістичної  роботи

Ковельської  станції  юних  натуралістів.  Досягнення.
Здобутки 

15.20 – 16.00 Обід
16.00 – 17.30 Переїзд до с. Світязь Шацького району. 
17.30 – 19.00 Круглий  стіл  за  участю  педагогічних,  наукових

працівників,  представників  об’єднаних  територіальних
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 «Від  юнната  -  до  компетентного  фахівця».  Спільна

діяльність обласного еколого-натуралістичного центру та
Державного  підприємства  «Волинський  лісовий
селекційно-насіннєвий центр»

16.00 – 17.00 Переїзд до м. Луцька
Після 17.00 Роз’їзд учасників семінару- наради


