
 

 

УКРАЇНА 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ НАТУРАЛІСТІВ» 
 

вул.Франка2а, м.Чернігів,14021,тел.644-740, oblsuncn@ukr.net, код ЄДРПОУ 14217795 

 

27.02.2019 № 01-20/44  На №  від  

 

Директорам обласних еколого- 

натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів) 

 

Про проведення Всеукраїнського 

семінару-наради для директорів 

обласних еколого-натуралістичних 

центрів (станцій юних натуралістів) 
 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2018 

№1292 «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»                           

25-27 вересня 2019 року в Чернігівській області планується проведення 

Всеукраїнського семінару-наради для директорів обласних еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) «Формування базових 

компетентностей особистості засобами агробіологічної освіти». 

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. 

До семінару-наради планується видання збірки матеріалів із серії 

«Новації позашкільної освіти». У зв’язку з цим необхідно на електронну 

адресу: oblsuncn@ukr.net надіслати до 30 квітня 2019 року короткі описи 
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новацій з тем «Освітній процес», «Методична діяльність», «Управлінська 

діяльність», що були розроблені та впроваджені в освітній процес закладів 

позашкільної освіти у 2018-2019 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 х297 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 – 25 вересня ц.р. до 11.00 за адресою:                       

м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,  22, готель « Рейкарц Чернігів».  

Проїзд: від автовокзалу та залізничного вокзалу м. Чернігова 

маршрутними таксі №№ 08, 11, 12, тролейбусом №7а  до зупинки «Магазин 

«Прогрес». 

Від’їзд – 27 вересня  ц.р. після 15.00.  

Просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях.  

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає.  

Для організації участі в заході просимо до 30 квітня 2019 року 

надіслати заявку на участь за формою, що додається (додаток 1), та до                   

02 вересня 2019 року повідомити про вид транспорту та час приїзду до м. 

Чернігова на електронну адресу: oblsuncn@ukr.net 

Орієнтовні витрати: 

Проживання – 600 грн. за добу на 1 особу; 

Оргвнесок на проведення заходу – 300 грн. 

Орієнтовна програма заходу додається (додаток 2). 

Додаткова інформація за телефонами: у м. Києві – (044)430-02-60 

Володимир Вербицький, у м. Чернігові – (0462) 644-740; контактні особи у                     

м. Чернігові: Людмила Трегубова (м.т. 0681298650), Олена Радченко                           

(м.т. 0681925571), Руслана Кидиба (м.т. 0974018254). 

 

 

 

З повагою 

Директор                                                                                          Л. ТРЕГУБОВА  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Олена Радченко (0462) 644-740 
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Додаток 1 

до листа комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів» 

від 27.02.2019__ № ___01-20/44___ 

 

ЗАЯВКА 

 на участь у Всеукраїнському семінарі-нараді для директорів обласних 

еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) 

 

Прізвище________________________________________________________  

Імя_____________________________________________________________ 

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________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до листа комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція 

юних натуралістів» 

від _27.02.2019  № __01-20/44____ 

 

Орієнтовна програма проведення 

Всеукраїнського семінару-наради для директорів обласних еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)  

 

Тема: «Формування базових компетентностей особистості засобами 

агробіологічної освіти». 

Дата проведення: 25-27 вересня 2019 року. 

Місце проведення: м. Чернігів, комунальний заклад «Чернігівська обласна 

станція юних натуралістів». 
 

25 вересня  2019 року, середа 

  

Час проведення Порядок і зміст проведення заходів 

до 11.00 Заїзд учасників, реєстрація, поселення  

(м. Чернігів, вул. Гетьмана Полуботка,  22, готель 

«Рейкарц Чернігів») 

11.30 – 12.30 Екскурсія до пам'ятки підземної культової архітектури 

XI— XIX століть «Антонієві печери». 

12.30 – 13.30 Обід 

13.30 –14.00 Трансфер до Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва 

14.00 – 15.00 Відкриття Всеукраїнського семінару-наради для 

директорів обласних еколого-натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів) «Формування базових 

компетентностей особистості засобами агробіологічної 

освіти» 

15.00 – 15.15 Трансфер до комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» 

15.15 – 16.15 «Розвиток пізнавально-дослідницької компетентності  

вихованців як умова формування професійної 

компетентності».  

Презентація роботи комунального закладу 

«Чернігівська обласна станція юних натуралістів» 

16.15 – 16.35 Брейк-кава 

16.35 – 17.35 Відкритий простір - нарада директорів обласних 

еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 

натуралістів) за участю представників Управління 



освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації, 

науковців, громадськості «Формування базових 
компетентностей особистості засобами агробіологічної 

освіти». 

17.35 – 18.00 Трансфер до Національного архітектурно-історичного 

заповідника «Чернігів стародавній»  

18.00 – 19.00 Екскурсія «Скарби стародавнього Чернігова» 

19.00 – 19.15 Трансфер до парку-пам'ятника садово-паркового 

мистецтва «Болдині гори» 

19.15 – 20.15 «Чернігів – місто легенд».  

Екскурсійна програма у парку-пам'ятнику садово-

паркового мистецтва «Болдині гори»  

20.15 – 22.00 Вечеря. Культурна програма.  
 

26 вересня  2019 року, четвер 

  

Час проведення Порядок і зміст проведення заходу 

06.00 - 06.30 Сніданок  

(готель «Рейкарц Чернігів») 

06.30 – 09.30 Трансфер до с. Качанівка Ічнянського р-ну 

09.30 – 11.30 Пам'ятки природи  та історії рідного краю – джерело 

збагачення духовного світу дітей.  

Націона льний істо рико-культу рний запові дник 

«Качані вка». 

11.30 – 12.30 Трансфер до с. Густиня Прилуцького р-ну. 

12.30 – 13.00 Козацьке бароко, осередок духовного відродження 

національної спадщини українців – Свято-Троїцький 

Густинський монастир. 

13.00-13.45 Обід 

13.45 – 15.15 Трансфер до м. Батурина  

15.15 – 18.00 Пам'ятка козацької доби – Національний історико-

культурний заповідник «Гетьманська столиця» 

18.00 – 18.10 Трансфер до Батуринської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів ім. Григора Орлика Батуринської міської ради 

18.10 –18.40 Формування трудової компетентності здобувачів освіти 

як однієї із основних освітньо-культурних потреб 

особистості. 

18.30 – 19.00 Трансфер до м. Борзни 

19.00 – 19.30  Навчально-дослідна земельна ділянка КЗ «Борзнянська 

спеціалізована школа-інтернат І-ІІІ ст. з поглибленим 

вивченням   окремих предметів та курсів» як основа 

формування творчого ставлення до праці та 

професійного самовизначення вихованців закладу 



інтернатного типу. 

19.30 – 20.30 Вечеря 

20.30 – 22.00 Трансфер до м. Чернігова  

 

 

27 вересня  2019 року, п’ятниця  
  

Час проведення Порядок і зміст проведення заходу 

07.30 –  08.00 Сніданок (готель «Рейкарц Чернігів») 

08.00 – 08.30  Трансфер до Регіонального ландшафтного парку 

«Ялівщина» 

08.30 – 09.30 Природно-заповідні території як майданчики науково-

дослідницької роботи та еколого-освітньої діяльності 

учнівської молоді. 

09.30 – 10.30 Агробіостанція Чернігівського обласного педагогічного 

ліцею як модельна ділянка новітніх агротехнологій та 

сучасних тенденцій ландшафтного дизайну 

10.30 – 11.00 Закладання  Алеї Єдності і Миру на території  

Агробіостанції Чернігівського обласного 

педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді 

Чернігівської обласної ради 

11.00 – 11.30 Трансфер до комунального закладу «Чернігівська 

обласна станція юних натуралістів» 

11.30 – 12.30 Панельна дискусія «Організація роботи на навчально-

дослідних земельних ділянках: проблеми та 

перспективи розвитку». 
Підведення підсумків Всеукраїнського семінару-наради 

для директорів обласних еколого-натуралістичних 

центрів (станцій юних натуралістів) 

12.30 – 13.00 Трансфер до Чернігівського обласного Палацу дітей та 

юнацтва 

13.00 - 14.00 Закриття заходу 

14.00 - 15.00 Обід 

15.00 Від’їзд учасників заходу 
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