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Директорам обласних еколого-
натуралістичних центрів 
(станцій юних натуралістів)

Про проведення Всеукраїнського
семінару-наради для директорів 
обласних еколого-натуралістичних 
центрів (станцій юних натуралістів)

Відповідно  до  наказу  Міністерства  освіти  і  науки  України  від
04.01.2018  № 12  «Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2018 рік
(за  основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-
практикумів для педагогічних працівників закладів  позашкільної  освіти на
2018  рік»  30 жовтня – 1 листопада  2018  року  в  м. Суми  планується
проведення  Всеукраїнського  семінару-наради  для  директорів  обласних
еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)  «Нові виміри
результативності позашкільної освіти: вимоги часу, сучасні практики».

До  участі  в заході  запрошуються  директори  обласних  і Київського
міського еколого-натуралістичних центрів  учнівської  молоді  (станцій юних
натуралістів). 

Програмою  заходу  передбачено  проведення методико-педагогічних
заходів  у  контексті  тематики  семінару-наради,  обмін  досвідом  з  питань
запровадження інноваційних форм і методів освітньої діяльності з дітьми та
учнівською молоддю.

Орієнтовна програма семінару-наради додається.
До  семінару-наради  планується  видання  збірки  матеріалів  із  серії

«Новації  позашкільної  освіти».  У  зв’язку  з  цим  необхідно  на  електронну
адресу: center-ocpo@ukr.net надіслати до 01 вересня 2018 року короткі описи
новацій  з  тем  «Освітній  процес»,  «Методична  діяльність»,  «Управлінська
діяльність», що були розроблені та впроваджені в освітній процес закладів
позашкільної  освіти  у  2017-2018  роках.  Під  педагогічною  новацією



розуміється будь-який новий метод, методика чи технологія, спрямовані на
організацію  ефективної  навчально-творчої  роботи  з  дітьми.  Об’єм  опису
кожної новації – 0,5 сторінки формату А4. Кількість новацій: 5-7.

Матеріали  мають  бути  надруковані  в  текстовому  редакторі  Word
шрифтом Times New Roman 14 pt. Параметри сторінки – формат А4 (210 х
297 мм)  з  полями:  верхнє,  нижнє  –  20  мм,  ліве  –  30  мм,  праве  –  15  мм.
Інтервал – одинарний. Файл з інформацією подається без нумерації сторінок. 

Заїзд, реєстрація учасників – 30 жовтня до 12.00 за адресою: м. Суми,
вул. Привокзальна, 9-А, готель «Ювілейний» ПАТ «Сумське НВО». Їхати від
автовокзалу маршрутним таксі № 61 до зупинки «Залізничний вокзал».

Від’їзд – 1 листопада  після 15.30. Просимо завчасно придбати квитки
на зворотній шлях.

Для організації участі в заході просимо до 10 вересня 2018 року пройти
on-line реєстрацію за посиланням https://goo.gl/forms/hxLb2qGzCIC9uIur1.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає. Вартість проживання – 450 грн. за добу.

Додаткова інформація – за телефонами: у м. Києві – 0(44) 430-04-91,
контактна  особа  у  м. Суми  – Бондар  Любов  Миколаївна  (0542-33-11-85,
066-733-50-73).

Директор Центру Л.В. Тихенко

https://goo.gl/forms/hxLb2qGzCIC9uIur1
file:///home/oleg/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB/%D0%BD%D0%B0%20%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82/%D0%9D%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B8/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%20GLOBE%20%D1%87%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BA%2017.03.doc
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Орієнтовна програма
Всеукраїнського семінару-наради для директорів 

обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)
«Нові виміри результативності позашкільної освіти: 

вимоги часу, сучасні практики»

30 жовтня

До 12.00 Реєстрація учасників семінару-наради
Готель «Ювілейний» ПАТ «Сумське НВО»

12.20 – 13.00 Обід

13.00 – 13.30 Відкриття семінару – наради
Конгрес – центр СумДУ

13.30 – 16.00 Методико-педагогічний  дайджест  «Якість
позашкільної  освіти  як  основа  її
конкурентноспроможності»  (презентація  інновацій,
що були запроваджені в закладах позашкільної освіти
еколого-натуралістичного  профілю  України  у  2017-
2018 роках)

16.30 – 17.30 Інтеграційна  платформа  «STEM  у  позашкіллі».
Презентація  Центру  розвитку  та  професійного
самовизначення дитини «Д.І.М.»

Сумський обласний центр позашкільної освіти 
та роботи з талановитою молоддю

17.30 – 18.30 Екскурсійна програма «Вулицями старого міста»

19.00 Вечір зустрічі друзів «Як у нас на Україні»

31 жовтня

9.00 Сніданок

9.30 – 12.00 Робота  на  базі  Сумського  міського  центру  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді:

 презентація діяльності гуртків і творчих
об’єднань закладу;



 трибуна передового досвіду;
 лабораторія управлінської діяльності

12.30 – 13.30 Обід

13.30 – 15.30 Методико-педагогічний діалог «Освітні пропозиції до
іміджевого портфоліо  закладів  позашкільної  освіти»
(обмін  досвідом  організації  роботи  ЗПО  в  умовах
децентралізації)

Сумський національний аграрний університет

16.00 – 18.00 Обласне  свято  «Позашкілля  Сумщини:  перевірено
досвідом,  схвалено  дітьми»,  присвячене  100-річчю
позашкільної освіти

Сумський  обласний  академічний  театр драми
та музичної комедії імені М.С. Щепкіна

18.30 Перформанс «Позашкілля у стилі ретро»

1 листопада

9.00 Сніданок

10.00 – 12.00 Участь  у  обласному  форумі  патріотичних  справ
«Голос крові: ми – Українці!»

Сумський міський палац дітей та юнацтва

12.30 – 13.00 Обід

13.30 – 15.30 Педагогічна  кав’ярня  «Позашкільна  освіта  2018:
проблеми – вирішення – результат»

Сумський обласний центр позашкільної освіти
та роботи з талановитою молоддю

З 15.30 Від’їзд учасників семінару-наради
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