
 

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 _11.03.2019_ № _3-243_ 

На № _________ від ______ 

Департаментам (управлінням) освіти і 

науки обласних, Київської міської 

державних адміністрацій 

 

Про проведення Всеукраїнського  

науково-освітнього семінару-практикуму 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до 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 23 до 24 квітня ц.р. у м. Київ 

Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з 

Міністерством екології та природних ресурсів України, Національним 

природним парком «Голосіївський», Партнерською мережею «Освіта в інтересах 

сталого розвитку в Україні» та Асоціацією рибалок України буде проведений 

Всеукраїнський науково-освітній семінар-практикум «Еколого-освітня діяльність 

як запорука збереження біорізноманіття для сталого розвитку». 

До участі в заході запрошуються педагогічні працівники закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

Для участі в семінарі-практикумі просимо до 01 квітня подати заявку та 

тези або методичні матеріали з досвіду роботи на електронну адресу: 

ekoprosvita@ukr.net (тема листа – «Екофорум»). Вимоги до матеріалів – на сайті 

https://nenc.gov.ua. 

Заїзд – 23  квітня до 12:00 год. за  адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

Від'їзд – 24 квітня ц.р. після 15.00 год. Учасників семінару просимо завчасно 

придбати квитки на зворотний шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, яка відряджає.  

Детальна інформація – за тел.: (044) 430-02-60, 430-43-90, 430-04-91 

(Тамара Радченко); e-mail: radchenko@nenc.gov.ua; сайт https://nenc.gov.ua. 

Додаток: на 2 арк. 

 

 

З повагою 

Директор департаменту                                                   М. С. Кучинський 
 

 
 

Алла Середницька (044) 481-32-51 

Володимир Вербицький (044) 430-02-60 
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Додаток 1 

до листа МОН 

від 11.03.2019 № 3-243 

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 надсилається 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 МОН 

від 11.03.2019 № 3-243 
 

ОРІЄНТОВНА ПРОГРАМА 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ОСВІТНЬОГО  

СЕМІНАРУ-ПРАКТИКУМУ «ЕКОЛОГО-ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  

ЯК ЗАПОРУКА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОРІЗНОМАНІТТЯ  

ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ» 

 

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 у 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 - Підбиття 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’єкта за показниками: 

- гідрологічні та морфологічні параметри водного об'єкта; 

- гідрохімічні характеристики; 

- гідробіологічні дослідження». 

14:00-15:00 - Підбиття підсумків другого дня. Обговорення. Прийняття 

резолюції. 

З 15:00 - Від'їзд учасників. 


