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Директорам  

обласних еколого-натуралістичних  
центрів, станцій юних натуралістів 

 

На виконання плану роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру з 26 по 28 вересня 2018 року на базі Запорізького обласного Центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді відбудеться 

Всеукраїнський семінар-практикум на тему «Створення цілісного освітньо-

виховного простору, спрямованого на розвиток пізнавального інтересу учнів 

до навколишнього середовища». 

За результатами роботи семінару-практикуму буде видано збірник 

статей. Просимо учасників до 20 травня 2018 року надіслати статті в 

електронному вигляді  на електронну адресу: kzzocentum@ukr.net з поміткою 

«Збірник». Статті повинні бути надруковані в текстовому редакторі Word 

шрифтом Times New Roman 14 pt. Параметри сторінки-формат А4 

(210х297мм) з полями: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм. 

Інтервал одинарний. Файл з інформацією подається без нумерації сторінок. 

Назва-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. 

Для забезпечення організованої зустрічі та планування часу від’їзду 

учасників семінару-практикуму, просимо до 10 серпня 2018 року  надіслати 

заявку (додається) на електронну адресу: kzzocentum@ukr.net (з поміткою 

«Заявка на семінар-практикум»). 

 

Директор                          М.А.  Ярмощук 

 
Інденко Т.В., 

0675840994 
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                                                                                         Додаток 

                                                                                              до листа ЗОЦЕНТУМ 

                                                                                         від 19.04.2018 № 64 

 

 

ЗАЯВКА  

на участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі заступників 

директорів обласних центрів еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді (ОЕНЦУМ, СЮН) «Створення цілісного освітньо-

виховного простору, спрямованого на розвиток пізнавального 

 інтересу учнів до навколишнього середовища» 

 26-28 вересня 2018 року 

 

 

1. Прізвище: _____________________________________________________ 

2. Ім’я: __________________________________________________________  

3. По батькові: ____________________________________________________ 

4. Посада: ________________________________________________________ 

5. Найменування позашкільного навчального закладу: __________________ 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

6.  Адреса профільного позашкільного навчального закладу: 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

7. Контактний телефон: ____________________________________________  

8. Е-mail : ________________________________________________________ 

9. Час прибуття   _______________________________________________ 

10.  Вид транспорту _____________________________________________  

11. Час вид’їзду  ________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 Керівник: _______________ ___________________________ /підпис/ 

/ініціали, прізвище/  

 

 

М.П. “___” __________ 2018 р.__ 

 

 

 

 

 


