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Від   15.02. 2019 р. №    32  

На № ___ від ___________ 
 

Директорам 

обласних еколого-натуралістичних центрів, 

станцій юних натуралістів 

 

Відповідно до  Плану семінарів-практикумів для педагогічних 

працівників закладів позашкільної освіти на 2019 рік (наказ Міністерства освіти 

і науки України від 21.11.2018 року № 1292 «Про затвердження Плану 

семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної 

освіти на 2019 рік) та  на виконання п. 1.4. плану роботи Національного 

еколого-натуралістичного Центру учнівської молоді Міністерства освіти і 

науки України з 15 до 17 травня 2019 року на базі КЗ ЛОР «Львівський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

відбудеться Всеукраїнський семінар-практикум на тему «Формування 

ключових компетентностей у вихованців творчих учнівських об’єднань 

закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму». 

До участі в заході запрошуються заступники директорів обласних, 

Київського міського еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 

натуралістів). 

За підсумками роботи семінару-практикуму планується видання 

тематичного збірника статей учасників «Формування ключових 

компетентностей у вихованців творчих учнівських об’єднань закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму». 

Просимо учасників заходу до 01 квітня 2019 року надіслати статті до 

збірника на електронну адресу : lodenc@ukr.net. 

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), 
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нижче, через два інтервали симетрично тексту - повна назва закладу. 

З метою належної організації семінару-практикуму просимо учасників 

заповнити заявку (додається) та надіслати її до 15.04.2019 року на електронну 

адресу lodenc@ukr.net. 

Заїзд та реєстрація учасників 15 травня 2019 року до 11.00 год. за 

адресою: м. Львів, пр. В.Чорновола,7, готель «Львів». 

Проїзд від залізничного вокзалу до готелю маршрутним автобусом № 31 

до зупинки «Проспект Вячеслава Чорновола» або трамваєм № 6 до зупинки 

«Северина Наливайка». Проїзд від автовокзалу маршрутним автобусом № 3а до 

зупинки «Кінцева» (готель «Львів»). 

Від’їзд учасників – 17 травня 2019 року після 15.00 год. Просимо 

учасників заходу завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Орієнтовні витрати на одного учасника заходу: 

        - проживання у готелі -  600 грн. за добу на 1 особу; 

        - оргвнесок на проведення заходу - 300 грн.  

 Програма заходу буде направлена додатково. 

Детальна інформація – за телефонами: у м. Київ – (044) 430-04-91 

(Вікторія Іванівна Клименко), у м. Львів – (032) 276-46-07, 098-441-88-77 

(Ольга Іванівна Кульчицька, заступник директора з навчально-виховної роботи, 

067-85-51-436 (Леся Федорівна Бойко, завідувач методичного відділу). 

 

 

 

Директор                                                                   А.Кийко 
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Додаток  

                                                     до листа комунального закладу 

                                                            «Львівський обласний центр 

                                                           еколого-натуралістичної творчості  

                                                               учнівської молоді» 

від  15 лютого 2019 року № 32                                                           

 

 

ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі  

для заступників директорів обласних, Київського міського еколого-

натуралістичних центрів, (станцій юних натуралістів)  

 

Прізвище__________________________________________________________ 

Імя________________________________________________________________ 

По батькові________________________________________________________ 

Посада____________________________________________________________ 

Найменування закладу позашкільної освіти 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Адреса закладу позашкільної освіти 

___________________________________________________________________ 

Контактні телефони_________________________________________________ 

E-mail ____________________________________________________________ 

Тема статті_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Час прибуття, вид транспорту 

___________________________________________________________________ 

Час від’їзду, вид транспорту 

___________________________________________________________________ 


