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Департаменти (управління) освіти і науки 

обласних, Київської міської державних 

адміністрацій 

Голови об’єднаних територіальних громад 

Ректори закладів вищої освіти  

Директори закладів загальної середньої освіти 

Директори закладів професійно-технічної освіти 

Директори закладів позашкільної освіти 

 

Про проведення Всеукраїнського семінару-практикуму  

(Великого біологічного колоквіуму) для голів  

обласних методичних об’єднань біологічного напряму з теми  

«Сучасні методи навчання у процесі викладання біології» 

 

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти на 2020 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 28.11.2019 № 1489, з 25 до 28 лютого 2020 року у м. Київ 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде проведений 

семінар-практикум для керівників обласних методичних об’єднань біологічного 

напряму (Великий біологічний колоквіум). 

До участі в заході запрошуються голови обласних методичних об’єднань 

біологічного напряму, вчителі біології, науково-педагогічні працівники закладів вищої 

освіти, методисти відділів освіти державних адміністрацій та об’єднаних 

територіальних громад.   

Програмою семінару-практикуму передбачено:  

- обговорення напрямів модернізації методики викладання біології;  

- майстер-класи з авторських методик викладання біології  в закладах середньої,  

професійно-технічної, вищої та позашкільної освіти; 

- перебування в експериментальних лабораторіях науково-дослідних установ 

НАН України.  

Для участі в заході необхідно до 20 лютого 2020 року пройти он-лайн 

реєстрацію за електронною адресою: https://nenc.gov.ua/?page_id=11863 

Учасники заходу отримають сертифікати. 

За підсумкам проведення заходу планується видання електронного збірника 

методичних матеріалів. Учасники (за бажанням) до 20 лютого 2020 р. подають 

методичні матеріали, що повинні відображати методику викладання біології, власний 

досвід вчителя, розкривати педагогічні технології, тощо) на електронну адресу: 
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vl.adrianov@gmail.com (тема листа: «Біологічний колоквіум»). 

Матеріали (обсягом до 10 сторінок) подаються в форматі Microsoft Word, шрифт 

«Times New Roman 11 pt». Параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм, орієнтація 

портретна) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм., без нумерації сторінок. 

Інтервал – одинарний. Назву статті необхідно друкувати великими літерами (шрифт 

14) з вирівнюванням по центру. Справа під назвою доповіді – ім’я, по-батькові, 

прізвище автора; нижче, через два інтервали, симетрично тексту – повна назва 

організації. 

Заїзд та реєстрація учасників – 25 лютого 2020 р. до 11.00 год. за адресою: м. 

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

молоді.  

Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва – маршрутними таксі №558 або №181 

до зупинки «вулиця Мостицька». 

Від'їзд – 28 лютого після 14.00. 

Учасники заходу отримають сертифікати. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Контактна інформація – за телефонами: (044) 430-02-60, Володимир 

Валентинович Вербицький; (066) 375-95-71, Віктор Леонідович Адріанов, електронна 

пошта: vl.adrianov@gmail.com. 

 

 

 

 

 

 

З повагою, 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В.Вербицький 
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