
            

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  
 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ  
“ОБЛАСНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР  

ДІТЕЙ ТА УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ” 
 

вул. Мандриківська, 80, м. Дніпро, 49094, тел./факс (056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  
в 
   25.01.2019.а  №а01-15/35с  
 
     
 
Інформаційний лист 
про проведення Всеукраїнського  
семінару-практикуму 
для завідувачів відділів екології 
обласних СЮН/ЕНЦ 

 
 
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  

від 21 листопада 2018 року № 1292 “Про затвердження Плану всеукраїнських і 
міжнародних організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю 
на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарів-
практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2019 
рік” Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 
спільно з комунальним закладом освіти “Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради (далі –  
КЗО “ОЕНЦДУМ”) з 04 по 06 червня 2019 року у Дніпропетровській області 
проводиться Всеукраїнський семінар-практикум для завідувачів відділів 
екології обласних закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
профілю за темою “Актуальні питання екологічної освіти в системі 
закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю у 
промислово-навантажених регіонах України”. Проект плану проведення 
семінару-практикуму додається (додаток 1). 

До участі у заході запрошуються завідувачі відділів екології (біології)  
або методисти, які відповідають за еколого-натуралістичний напрямок роботи, 
обласних еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді (станцій юних 
натуралістів) та м. Києва. 

 

               Директорам  
               обласних еколого-натуралістичних  
                центрів  учнівської молоді  
               (станцій юних натуралістів) 



З метою належної організації семінару-практикуму просимо учасників 
заповнити заявку (додаток 2) та надіслати її до 01 квітня 2019 року  
до оргкомітету за вказаною нижче адресою. 

За підсумками роботи семінару-практикуму планується видання 
тематичного збірника матеріалів “Екологічна освіта як інструмент 
формування суспільної екологічної свідомості”. Просимо учасників  
до 01 квітня 2019 року надіслати статті на електронну скриньку  
КЗО “ОЕНЦДУМ” – dneprunnat@ukr.net. 

Статті в об’ємі 2-5-и сторінок повинні бути надруковані в текстовому 
редакторі Word шрифтом Times New Roman 14 pt. Параметри сторінки – 
формат А4 (210х297 мм) з полями: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 
15 мм. Інтервал – одинарний. Файл з тезами подається без нумерації сторінок. 
Назву необхідно друкувати великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням по 
центру. Справа під назвою тез – ім’я та по батькові, прізвище авторів 
(повністю), нижче, через два інтервали симетрично тексту – повна назва 
закладу. У тексті чітко виділити постановку задачі, елементи новизни та стислі 
висновки. 

Заїзд та реєстрація учасників 04 червня 2019 року до 11:00 год.  
за адресою: м. Дніпро, пл. Шевченка, 4а, готель “Жовтневий”. Проїзд від 
залізничного вокзалу та центрального автовокзалу до зупинки “Парк 
Шевченка” – трамвай № 1. 

Від’їзд 06 червня 2019 року після 18:00 год. 
Просимо учасників заходу завчасно придбати квитки та надати 

інформацію про час прибуття/від’їзду, види транспортів і № рейсів  
для організації транспортного забезпечення. 

Орієнтовні витрати: 
- на проживання – 450,00 грн. за добу; 
- оргвнесок на проведення заходу – 250,00 грн. 
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації,  

що відряджає. Звертаємо Вашу увагу, що для участі в екскурсіях учасникам 
необхідно мати з собою оригінал і ксерокопію паспорта, передбачити зручний 
одяг, взуття та головний убір. 

Додаткову інформацію можна отримати за телефонами у м. Дніпро,  
КЗО “ОЕНЦДУМ” – (056) 720-90-60, (056) 720-90-61. 

Контактні особи: 
– Майборода Інна Олександрівна, заступник директора з навчальної 

роботи (095-779-75-43, 096-197-75-93); 
– Григор’єв Денис Валентинович, завідувач відділу біології та екології 

(097-417-00-79). 
 

З повагою, 
Директор          Ю. Ф. ПЕДАН 
 
 
Григор’єв Денис Валентинович (056) 720-90-61 



Додаток 1 
до листа комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
   25.01.   2019 №п  01-15/35    р 
 

 
ПЛАН 

проведення Всеукраїнського семінару-практикуму  
для завідувачів відділів екології обласних закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного профілю “Актуальні питання екологічної освіти 
в системі закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю 

у промислово навантажених регіонах України” 
 
 

04 червня 2019 року 
 

05.00-11.00 Зустріч учасників та забезпечення доставки до готелю за графіком 
до 11.00 Поселення та реєстрація учасників семінару-практикуму 

11.00-11.45 Обід 
12.00-12.30 Переїзд до департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної 

державної адміністрації 
12.45-14.15 Урочисте відкриття заходу на базі департаменту освіти і науки 

Пленарне засідання: 
 Вітальне слово директора департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації Полторацького Олексія Володимировича; 
 Вітальне слово директора Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді, доктора педагогічних 
наук, професора Вербицького Володимира Валентиновича; 

 Доповідь директора комунального закладу освіти “Обласний 
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді”  
Педана Юрія Федоровича; 

 Доповідь завідувача відділу біології та екології комунального 
закладу освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей 
та учнівської молоді” Григор’єва Дениса Валентиновича; 

 Доповідь директора природного заповідника “Дніпровсько-
Орільський” Ялового Петра Олександровича; 

 Доповідь завідувача кафедри водних біоресурсів та аквакультури 
Дніпровського державного аграрно-економічного університету, 
професора Новіцького Романа Олександровича; 

 Доповідь директора комунального закладу “Нікопольський 
міський еколого-натуралістичний центр” Третьякова Юрія 
Юрійовича; 

14.30-15.10 Автобусна екскурсія по місту “Дніпропетровщина – земля видатних 
людей”. Переїзд до історичного музею ім. Д.І.Яворницького 

15.20-16.20 Екскурсія по історичному музею ім. Д.І.Яворницького “Дніпро – 
минуле і сучасне” 



16.30-16.50 Продовження екскурсії по місту. Переїзд до Інституту зернових 
культур НААН України 

17.00-18.00 Адаптивні можливості сортів та гібридів зернових культур, їх 
використання в аграрному секторі економіки Дніпропетровщини. 
Презентація основних напрямів діяльності Інституту зернових 
культур НААН України 

18.10-18.30 Продовження екскурсії по місту. Переїзд до Фестивального причалу 
18.40-19.40 Гідробіологічний практикум “Експрес аналіз стану водного 

середовища р. Дніпро” 
19.40-20.25 Вечеря 
20.25-21.00 Переїзд до спортивно-парусного та культурно-етнографічного 

центру, клубу “Січ” 
21.00-21.30 Впровадження новітніх елементів озеленення та ландшафтного 

дизайну в облаштуванні рекреаційних зон в умовах промислового 
міста  

21.30 Переїзд до готелю 
 

05 червня 2019 року 
 
 

І група (Криворізький напрям) 
(Модератори: Майборода І.О., Григор’єв Д.В.) 

 

07.00-07.30 Сніданок 
07.30-10.00 Переїзд до м. Кривого Рогу 
10.00-11.00 Урочиста зустріч учасників семінару біля музею ПАТ “Південий 

гірничо-збагачувальний комбінат” у парку ім. Івана Савицького та 
екскурсія музеєм 

11.00-11.10 Переїзд до кар’єру ПАТ “Південний гірничо-збагачувальний 
комбінат” (під час переїздів буде проводитись оглядова екскурсія 
містом) 

11.10-11.45 Відвідування оглядового майданчика кар’єру ПАТ “Південний 
гірничо-збагачувальний комбінат” 

11.45-12.15 Переїзд до парку Героїв 
12.15-12.30 Зупинка біля квіткового годинника у парку Героїв. Фотографування. 
12.30-12.45 Переїзд до Криворізької загальноосвітньої школи № 72 
12.45-13.00 Презентація роботи КЗШ № 72 з екологічної освіти та виховання 

учнівської молоді “Формування в учнівської молоді принципів 
екодружнього стилю життя” 

13.00-13.30 Обід 
13.30-13.50 Переїзд до ПАТ “Криворізький залізорудний комбінат” 
13.50-14.50 Екскурсія до навчальної шахти ПАТ “Криворізький залізорудний 

комбінат” 
14.50-15.15 Переїзд до комунального позашкільного навчального закладу 

“Станція юних натуралістів Покровського району” Криворізької 
міської ради 

15.15-17.00 Екологічний кнайпінг, презентація міської літньої біологічної школи 
та лабораторії “FreeLabEco”, зоологічного комплексу “Планета 
тварин”, speech-ілюстрації, event-практики з екологічної освіти і 



виховання учнівської молоді міста (з досвіду роботи закладів освіти 
міста) 

17.00-17.30 Переїзд до комунального позашкільного навчального закладу 
“Станція юних натуралістів Тернівського району” Криворізької 
міської ради 

17.30-18.00 Презентація співпраці закладу позашкільної освіти еколого-
натуралістичного профілю з громадським об’єднанням “Зелений 
центр” Метінвест в умовах промислового міста 

18.00-18.10 Переїзд до Криворізького ботанічного саду Національної академії 
наук України 

18.10-19.30 Методичне сафарі, огляд колекцій рослин Криворізького ботанічного 
саду НАН України  

19.30 Вечеря. Переїзд до м. Дніпра 
 

ІІ група (Павлоградський напрям) 
(Модератори: Педан Ю.Ф., Іванус А.В.) 

 

07.00-07.30 Сніданок 
07.30-09.10 Переїзд до м. Павлограда 
09.10-09.20 Зустріч учасників семінару “Вас вітає Павлоград!” на базі 

комунального позашкільного навчального закладу “Станція юних 
натуралістів” м. Павлограда 

09.20-09.35 Брейк-кава 
09.35-09.45 Привітання учасників семінару від керівництва відділу освіти 

Павлоградської міської ради 
09.45-10.00 “Актуальні питання екологічної освіти в системі закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю у 
промислово навантажених регіонах України” (доповідь від 
керівництва КЗО “ОЕНЦДУМ”) 

10.00-10.15 “Сучасні підходи, концепції розвитку професійних компетентностей, 
екологічного виховання та значення розвитку матеріально-технічної 
бази в закладі позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
профілю” (доповідь від керівництва Павлоградської СЮН) 

10.15-11.00 Презентація спільного проекту СЮН та ДТЕК-енерго “Створення 
контактного зоопарку “Доторкнись рукою – відчуй серцем” 
(зоокомплекс, аквакомплекс, орнітологічний відділ, куточок 
терраріуміста) 

11.00-11.20 Переїзд до Павлоградського хімічного заводу 
11.20-13.20 Екскурсія по зоокомплексу заводу 
13.20-13.40 Переїзд до Павлоградської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

№ 12 
13.40-14.30 Зустріч учасників семінару. Презентація досвіду роботи школи 

“Розвиток професійних компетентностей та екологічне виховання 
учнів в рамках експериментальної діяльності “Формування 
механізмів трансформації регіональної системи освіти на основі 
принципів випереджаючої освіти для сталого розвитку” 

14.30-15.00 Обід 
 



15.15-16.45 Переїзд до комунального позашкільного навчального закладу “Центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді” Дніпровської 
районної ради 

17.00-17.15 Зустріч та привітання гостей на території Центру 
17.15-17.45 Презентація сучасних напрямів діяльності та результативності 

еколого-натуралістичної роботи з вихованцями. Відвідання творчих 
лабораторій, майстер-класів керівників гуртка. Огляд виставки до 30-
ти річчя закладу 

17.45-18.00 Презентація співпраці Центру та кінного клубу “Срібна підкова”  
за напрямком оздоровлення та реабілітації дітей різних вікових рівнів 

18.00-18.15 Презентація роботи лікувально-оздоровчого комплексу 
“Апітерапевт” “За здоровий спосіб життя” 

18.30 Вечеря. Переїзд до м. Дніпра 
 

06 червня 2019 року 
(Модератори: Кондратьєва Т.В., Іванус А.А., Григор’єв Д.В.) 

 

07.00-08.00 Сніданок. 
08.15-08.45 Переїзд до Національного центру аерокосмічної освіти молоді  

ім. О.М. Макарова 
08.45-10.00 Екскурсія по Національному центру аерокосмічної освіти молоді  

ім. О.М. Макарова 
10.00-11.00 Переїзд до комунального закладу “Слобожанський навчально-

виховний комплекс № 1 “Загальноосвітня багатопрофільна школа ІІ-
ІІІ ступенів - Центр позашкільної освіти” Слобожанської селищної 
ради 

11.00-11.10 Зустріч “Гостей дорогих ми вітаємо щиро” 
11.10-12.10 Круглий стіл по підведенню підсумків семінару-практикуму 
12.10-13.00 Ботанічний практикум “Дендрофлора степового Подніпров’я та 

використання різних деревних рослин у сучасному садово-парковому 
мистецтві” 

13.00-13.30 Анонс науково-дослідницьких робіт еколого-натуралістичного 
напрямку “Крокуючи у майбутнє” 

13.30-14.30 Обід 
14.30-15.30 Переїзд до КЗО “ОЕНЦДУМ” 
15.30-16.00 Презентація освітнього середовища КЗО “ОЕНЦДУМ” 
16.00-18.00 

 
16.00-16.30 
16.30-17.00 
17.00-17.30 
17.30-18.00 

Ознайомлення з інтерактивними формами і методами роботи гуртків 
екологічного спрямування КЗО “ОЕНЦДУМ”: 
- Заняття “Екологічна мандрівка в світ тварин” 
- Лялькова ековистава 
- Екоквест “На захист природи” 
- Майстер-клас “Виготовлення екологічних листівок” 

18.00 Роз’їзд учасників семінару за графіком транспортного забезпечення 
 



Додаток 2 
до листа комунального закладу  
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей  
та учнівської молоді” 
    25.01.  2019   № 01-15/35р 

 
ЗАЯВКА 

на участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі  
для завідувачів відділів екології обласних закладів  

позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю  
“Актуальні питання екологічної освіти в системі закладів  
позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю  

у промислово-навантажених регіонах України” 
 
 
1. Прізвище:                                                                                                                 р 
2. Ім’я:                                                                                                                       р 
3. По батькові:                                                                                                              р 
4. Посада:                                                                                                                      р 
5. Найменування закладу позашкільної освіти: 
                                                                                                                                       р 
6. Місцезнаходження закладу позашкільної освіти: 
                                                                                                                                       р 
7. Контактний телефон:                                                                                              р 
8. Е-mail:                                                                                                                      р 
9. Час прибуття, вид транспорту, № рейсу: _______________________________ 
10. Час від’їзду, вид транспорту, № рейсу: _______________________________ 
 
 
Керівник: ____________________  о                                                       р 
                              /підпис/                                /ініціали, прізвище/  
 
 
М.П. 
 
“     ”                       2019 р. 


