
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ

ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
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«19» лютого 2019 р. № 85
На № ___ від _____________

                                             Директорам закладів позашкільної освіти 
                                            Директорам закладів загальної середньої

освіти

Про проведення Всеукраїнського
науково-освітнього
семінару-практикуму 

На виконання Плану семінарів для педагогічних працівників закладів
позашкільної  освіти  на 2019 рік,  затвердженого наказом Міністра  освіти  і
науки  України  від  21.11.2018  р  № 1291  23-24  квітня  ц.р.  у  м. Києві
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді  спільно  з
Державною  екологічною  академією  післядипломної  освіти  та  управління
Міністерства  екології  та  природних  ресурсів  України,  Департаментом
екомережі  та  природно-заповідного  фонду  Міністерства  екології  та
природних  ресурсів  України,  Національним  природним  парком
«Голосіївський»,  Партнерською  мережею  «Освіта  в  інтересах  сталого
розвитку в Україні» та Асоціацією рибалок України проведе Всеукраїнський
науково-освітній семінар-практикум за темою: «Еколого-освітня діяльність
як  запорука  збереження  біорізноманіття  для  сталого  розвитку  (далі
Семінар).

Мета  заходу: обговорення  питань,  що  стосуються  збереження
біорізноманіття в Україні та природних ресурсів планети, підвищення обізнаності
про необхідність захисту озонового шару як запоруки сталого розвитку,  та
завдань освіти щодо  реалізації закону України «Про охорону навколишнього
природного середовища»; сприяння співпраці органів державної влади, місцевого
самоврядування,  громадських  організацій,  науки;  підвищення  рівня
відповідальності та зацікавленості у міжгалузевому співробітництві; налагодження
та  зміцнення  міжнародного  співробітництва  у  збереженні  довкілля  та  сталого
розвитку. 

До участі в заході запрошуються педагоги закладів загальної середньої
та  позашкільної  освіти,  науковці,  завідуючі  кафедрами  екології  закладів
вищої  освіти,,  керівники  дитячих  громадських  організацій,  менеджери  з
еколого-освітньої роботи установ природно-заповідного фонду, представники
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громадських  екологічних  та  природоохоронних  організацій та  екологічна
громадськість України.

В програмі  Семінару  заплановано  пленарні  засідання,  робота  секцій,
екологічних  тренінгів  та  круглих  столів,  робота  виставок,  неформальне
спілкування.

Для участі у виставці «Еколого-просвітницька та виховна діяльність
в  збереженні  біорізноманіття» подаються  науково-методичні  розробки,
посібники,  програми,  розробки сценаріїв  масових заходів,  розробки занять
гуртків  і  факультативів  та  роздатковий  матеріал  до  них,  таблиці,  плакати
тощо, як кращі практики діяльності закладів загальної, позашкільної та вищої
школи.

Для участі у заході необхідно до 1 квітня 2019 р. подати заявку та тези
або методичні матеріали з досвіду роботи для збірки (розробки занять гуртків
і  факультативів,  розробки  сценаріїв  виховних  заходів,  науково-методичні
розробки  та  інші  матеріали  еколого-природоохоронного  змісту) на
електронну адресу: ekoprosvita  @  ukr  .  net (тема листа – «Екологічний форум»).
Вимоги до матеріалів для збірки – на сайті www.nenc.gov.ua. 

Заїзд  та  реєстрація  учасників  –23  квітня  до  12.00  год.  за  адресою:
м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді. 

Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі № 558 або
№ 181 до зупинки «Мостицька».

Від`їзд –24 квітня після 15 год. Учасників Форуму просимо завчасно
придбати квитки на зворотний шлях.

Просимо взяти до відома, що витрати на відрядження здійснюються за
рахунок організації, що відряджає.

Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60, 430-43-90, 430-04-91,
контактна  особа  –  Радченко  Тамара  Дмитрівна;  e-mail:
radchenko@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua.

Робочі матеріали для участі у семінарі-практикумі на 4 акр. в додатку.

Директор НЕНЦ, 
доктор педагогічних наук,
професор В.В.Вербицький

Вик Радченко Т.Д.
Тел. (044) 430-43-90
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Додаток 1
до листа НЕНЦ 

від 19.02.2019р № 85
Заявка

на участь у семінарі-практикумі «Еколого-освітня діяльність як
запорука збереження біорізноманіття для сталого розвитку»

23-24 квітня 2019 р.

Заявка на участь  у  семінарі  висилається окремим файлом на електронну
адресу  оргкомітету:  ekoprosvita  @  ukr  .  net (зразок  назви  файлу  –
romaniuk_zajavka.doc).

Прізвище

Ім’я

По батькові

Установа

Посада

Науковий ступінь, вчене звання

Адреса установи

Робочий телефон/факс

Контактний телефон

E-mail робочий

E-mail особистий

Адреса для листування

Назва доповіді

Форма участі Очна, заочна (публікація)

Форма очної участі: 
пленарна доповідь, секційна 
доповідь, без доповіді (потрібне 
підкреслити)
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Додаток 2
до листа НЕНЦ 

від 19.02.2019р № 85

Проект
ПРОГРАМА

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО СЕМІНАРУ-
ПРАКТИКУМУ ЗА ТЕМОЮ: «ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК

ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ 
ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ»

23-24 квітня 2019 року
(м. Київ)

23 квітня, вівторок

9.00-12.00 -  Заїзд  та  реєстрація  учасників  за  адресою:  м.  Київ,  вул.
Вишгородська,  19,  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді. 

12.00-13.30 Урочисте відкриття, привітання, пленарні доповіді

13.30-14.30 Обід
14.30-17.00 Робота  секцій, тренінгів, круглих столів

Круглий стіл: «Еколого-просвітницька та  виховна діяльність в збереженні
біорізноманіття»

Секція  1: «Співпраця  громадських  екологічних  ініціатив  для  сталого
розвитку»

Секція  2:   "Кращі  практики  освіти  для  сталого  розвитку:  зміна  клімату
та енергоефективні рішення"

Секція 3: «Точки перетину закладів освіти з установами природно-
заповідного фонду».  

Тренінг: «Шляхи  підвищення  обізнаності  про  необхідність  захисту
озонового шару як запоруки сталого розвитку»

17.00-17.30 Підведення підсумків першого дня семінару-практикуму – 
виступи модераторів.

24 квітня, середа



10.00- 14.00 Практичний екологічний тренінг на базі Асоціації рибалок 
України (озеро «Берізка»): 
«Оцінка якості води та екологічного стану водного об’єкту за показниками:
- гідрологічні  та морфологічні параметри водного об`єкту;

- гідрохімічні характеристики; 

- гідробіологічні дослідження».

14.00-15.00 Підведення підсумків другого дня.
Обговорення, обмін думками та враженнями. Прийняття резолюції.

З 15.00  - від`їзд учасників



Додаток 3
до листа НЕНЦ 

від 19.02.2019р № 85

ВИМОГИ 

до оформлення матеріалів     конференції

Стаття, обсягом до 5 сторінок, повинна бути надрукована у текстовому
редакторі  Microsoft Word  (*.doc  ).  Формат  сторінки  –  А4.  Шрифт  –
TimesNewRoman, розмір шрифту – 14, інтервал – 1, перший рядок абзацу –
відступ 1 см. Поля – 20 мм з усіх боків. Вирівнювання тексту за шириною
сторінки. Таблиці і рисунки розміщуються у тексті. 

В лівому верхньому куті – індекс УДК, через рядок по центру – назва
статті великими літерами. Через рядок – ініціали та прізвище автора (авторів)
жирним шрифтом, в цьому ж рядку курсивом повна назва установи, місто,
країна та електронна адреса.Розмір шрифту – 12, інтервал – 1. Через рядок –
основний  текст  статті.  Список  використаної  літератури  наводиться  за
алфавітом  в  кінці  публікації,  розмір  шрифту  –  12  (слово  "Література"  не
ставиться). Посилання на літературу наводяться у тексті в квадратних дужках
[1].  Ім’я  файла  має  відповідати  імені  першого  автора  латиницею
(Vahnenko.doc).  В  кінці  статті  зліва  вказати  номер  та  напрямок  тематики
конференції. Прохання в тексті не використовувати різні регістри, переноси
та жорсткі пробіли.

         Доповіді подають в остаточній авторській редакції. Організатори не
несуть  відповідальності  за  опубліковану  інформацію.  Доповіді,  подані  з
порушеннями зазначених вимог, не будуть включені до видання



Додаток 4
до листа НЕНЦ 

від 19.02.2019р № 85
Зразок оформлення матеріалів

УДК 

НАЗВА СТАТТІ

О.В.  Іванов,  Регіональний  ландшафтний  парк  «Кременчуцькі  плавні»,
м. Кременчук, Україна,  e-mail: v-nik@kdu.edu.ua

М.С.  Маркова  Національний  природний  парк  «Голосіївський»,  м.  Київ,
Україна, e-mail: golospark@ukr.net

Основний текст статті.

Список використаної літератури

Номер та напрямок тематики конференції

Статті  без  дотримання  наведених  вимог  до  публікації  не
прийматимуться.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відхиляти матеріали, що не
відповідають  наведеним  вимогам  та  основним  тематичним  напрямкам
конференції

Кінцевий термін реєстрації, подачі матеріалів для друку та доповідей
– 01квітня 2019 року. 

Матеріали надсилати на адресу: ekoprosvita@ukr.net


