
 

 

 

Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
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«22» березня 2019 р. № 120 

 На № ___ від ___________ 

 

 

Директорам закладів позашкільної 

освіти 

Директорам закладів загальної 

середньої освіти 

Директорам закладів професійно- 

технічної освіти 

 

Про Науково-педагогічну конференцію 

за темою: «Сучасні освітні тенденції  

підвищення якості життя» 

 

 Шановні  освітяни !  

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно з 

ГО «Спілка освітян України», Інститутом проблем виховання НАПН України 

проводить 22 серпня 2019 року в м. Києві Науково-педагогічну конференцію. 

Тема конференції: «Сучасні освітні тенденції підвищення якості життя». 

До участі в конференції запрошуються педагогічні працівники закладів 

загальної середньої освіти, позашкільної освіти, професійно-технічної освіти, 

студенти, наукові та науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти. 

Для участі в заході необхідно до 1 серпня 2019 р. пройти on-line 

реєстрацію за електронною адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=20255. 

За підсумками роботи конференції планується видання збірника 

матеріалів. Учасникам конференції подати статті, методичні рекомендації, 

розробки тощо до 01 липня 2019 року на електронну адресу: 

katsurak@nenc.gov.ua (тема листа: «Конференція СОТ»). 

Матеріали в об’ємі 5-7 сторінок повинні бути надруковані в форматі 

Word шрифтом «Times New Roman 14 pt». Параметри сторінки – стандартні, 

формат А4 (210х297 мм) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм. Файл з 

доповіддю подається без нумерації сторінок. Інтервал – 1,5. Назву доповіді 
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необхідно друкувати великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням по 

центру. Справа під назвою доповіді – ім’я та по батькові, прізвище авторів, 

нижче, через два інтервали – повна назва організації. 

Заїзд та реєстрація учасників – 22 серпня з 9
00

  до 11
00

  за  адресою: 

м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр 

учнівської молоді. Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: 

маршрутними таксі № 558 або № 181 до зупинки «Вул. Мостицька». 

Від'їзд – 22 серпня після 18
00

 . 

Учасників заходу просимо завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Додаткова інформація – телефонами: 0(44) 430-02-60, 430-04-91. 

Координатор конференції: Вікторія Кацурак,   моб.тел. (096) 481-21-76, 

e-mail: katsurak@nenc.gov.ua. 

 

 

 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

професор      В. В. Вербицький 
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