
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua

 «24» лютого 2020 р. № 65
 На № ___ від ______________

Про проведення Всеукраїнського
педагогічного практикуму «Світ
творчості» для директорів обласних
еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів)

Шановні колеги!

Відповідно  до  Плану  семінарів-практикумів  для  педагогічних  працівників
позашкільної  освіти  на  2020  рік,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і
науки  України  від  28.11.2019  №  1489,  Національним  еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з
Департаментом  освіти  і  науки  Одеської  обласної  державної  адміністрації  та
Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та виховання 12-15
травня 2020 року буде проведено Всеукраїнський педагогічний практикум «Світ
творчості»  для  директорів  обласних  еколого-натуралістичних  центрів  (станцій
юних натуралістів). Тема практикуму — «Формування екологічної компетентності
школярів в умовах сучасного освітнього простору».

До  участі  в  заході  запрошуються  директори  обласних  еколого-
натуралістичних центрів учнівської молоді (станцій юних натуралістів).

Заїзд та реєстрація учасників педагогічного практикуму – 12 травня до 11:00
в м.Одесі.

Від’їзд  –  15  травня  після  18:00  з  м.Одеси.  Радимо  учасникам  завчасно
придбати квиток у зворотному напрямку.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок сторони, що відряджає.
Для  належної  організації  заходу  просимо  до  10  березня  2020  року  на

електронну  адресу  unnatskiymetod@gmail.com надіслати  заявку  учасника  за
формою, що додається (Додаток 1). А також до 15 квітня 2020 року на  електронну
адресу  unnatskiymetod@gmail.com повідомити  про  вид  транспорту  та  час  його
прибуття до м.Одеси.

Програму  проведення  педагогічного  практикуму  «Світ  творчості»  буде
доведено пізніше.

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Додаткова інформація за телефонами: у м. Києві – (044)430-02-60 Володимир
ВЕРБИЦЬКИЙ; контактні особи  в м. Одесі — (048) 268-49-18 Дмитро МАКОСІЙ,
(048) 798-10-92 та моб.тел. 066-325-71-02 Валентина ГАЛЮТКІНА.

З повагою та надією на плідну співпрацю

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



Додаток 1 
до листа Одеського обласного

гуманітарного центру позашкільної
освіти та виховання

від ___ лютого 2020  № _____

Заявка

 на участь у Всеукраїнському педагогічному практикумі «Світ
творчості» для директорів обласних еколого-натуралістичних центрів

(станцій юних натуралістів)

Прізвище__________________________________________________________

Ім’я_______________________________________________________________

По батькові________________________________________________________

Посада____________________________________________________________

Найменування закладу позашкільної освіти 

__________________________________________________________________

Адреса закладу позашкільної освіти 

__________________________________________________________________

Контактні телефони_________________________________________________

E-mail_____________________________________________________________

Час прибуття, вид транспорту 

__________________________________________________________________

Час від’їзду, вид транспорту
__________________________________________________________________


	Директор НЕНЦ,

