
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел./факс (044) 287 89 14, 287 82 12 Е-mail: ukrpto@i.ua 

 

від _07.03.2019_ № _3-242_ 

На № _________ від ________ 

Департаменти (управління) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення Всеукраїнського 

Всеукраїнського педагогічного 

практикуму «Світ творчості» 

 

Шановні колеги! 

 

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти на 2019 рік, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 21.11.2018 № 1292, з 17 до 19 квітня ц.р. у 

м. Кропивницькому Національним еколого-натуралістичним центром учнівської 

молоді спільно з Кіровоградським обласним центром еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді буде проведений Всеукраїнський педагогічний 

практикум «Світ творчості» за темою «Використання інноваційних ідей 

Сухомлинського В. О. у вихованні громадянина-патріота та формуванні 

європейських цінностей молоді в новому освітньому середовищі позашкілля». 

До участі в заході запрошуються директори обласних та Київського міського 

еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів). 

З метою належної організації заходу просимо до 25 березня подати заявку на 

електронну адресу: OCENTYM@ukr.net за формою, що додається. 

Заїзд та реєстрація учасників – 17 квітня  до 11.00 год. за адресою: 

м. Кропивницький,  вулиця Комарова, 33/1, готель «Марія». 

Від’їзд учасників – 19 квітня після 16.00 год. Просимо учасників заходу 

завчасно придбати квитки на зворотний шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 

Детальна інформація та умови участі в заході – за телефонами: у м. Київ – 

(044) 430-02-60 (Володимир Вербицький); у м. Кропивницький – (0522) 33-97-15, 

(099) 794 3845 (Олег Поркуян). 

Додаток: на 1 арк. 

 

 

З повагою 

Заступник директора департаменту                    К. Б. Мірошниченко 

 
Алла Середницька (044) 481-32-51 

Володимир Вербицький (044) 430-02-60 

mailto:ukrpto@i.ua
mailto:OCENTYM@ukr.net


Додаток  

до листа МОН  

від 07.03.2019 № 3-242 

 

Заявка 

учасника Всеукраїнського педагогічного практикуму  

«Світ творчості» 

 

Прізвище______________________________________________ 

Ім’я___________________________________________________ 

По батькові_____________________________________________ 

Найменування закладу позашкільної освіти: _____________ 

__________________________________________________________ 

Місцезнаходження закладу позашкільної освіти: 

_________________________________________________________ 

Посада_________________________________________________ 

Контактні телефони_______________________________________ 

E-mail___________________________________________________ 

Тема статті_______________________________________________ 

Час прибуття_____________________________________________ 

Вид транспорту___________________________________________ 

Час від’їзду ______________________________________________ 

 

 

 

Керівник:   ____________________         ____________________ 

            /підпис/      /ініціали, прізвище/ 

 

М.П. 

«___» __________ 2019 р. 
 

 

 

 

 

 

 


