
            

 

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 8(056) 720-90-60 
e-mail:  dneprunnat@ukr.net, http ://www.dneprunnat.dp.ua,  код ЄДРПОУ 02139966 

  
в 

  04.02.2021.а №а01-15/27с  
 
 
 

Про участь у Всеукраїнському семінарі-практикумі  
(Великому біологічному колоквіумі) для голів обласних  
методичних об’єднань біологічного напряму з теми  
“Сучасні методи навчання у процесі викладання біології” 

 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді (далі – НЕНЦ) від 21 грудня 2020 року № 284 “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” з 25 до 26 лютого 2021 року НЕНЦ буде проведено семінар-
практикум для керівників обласних методичних об’єднань біологічного напряму 
(Великий біологічний колоквіум) в онлайн форматі. 

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, педагоги-позашкільники. 

Програмою семінару-практикуму передбачено: 
- обговорення напрямів подальшої модернізації методики викладання біології в 

Новій Українській школі (пленарне); 
- проведення засідання дискусійного клубу з обговорення низки питань щодо 

розгляду складних тем при викладанні біології (секційне). 
Просимо розглянути можливість участі в заході та до 15 лютого 2021 року пройти 

онлайн реєстрацію за посиланням, яке зазначено у листі НЕНЦ, подати методичні або 
дидактичні матеріали, в яких відображається методика викладання біології, власний 
досвід вчителя, розкриваються педагогічні технології в шкільній та позашкільній 
практиці педагога, прикріпивши їх окремими файлами в реєстраційній формі. 

Деталі проведення заходу розміщені у листі НЕНЦ, який додається. 
Контактні особи: від НЕНЦ – Комендантов Володимир Федорович, завідувач відділу 

інформаційно-комунікативних технологій (067-459-95-28), від комунального закладу освіти 
“Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” – Крикун Галина 
Віталіївна, заступник директора з виховної роботи (тел. 095-213-33-90). 
 

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

 

           Керівникам закладів освіти 



 

 
 

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 
 

«21» грудня 2020 р.           № 284 

На № ____ від ___________ 

 

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 наказу МОН України № 1452 від 24.11.2020 р. «Про 

затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних організаційно-масових заходів з 

дітьми та учнівською молоддю на 2021 рік (за основними напрямами позашкільної 

освіти) та Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти на 2021 рік», з 25 до 26 лютого 2021 року Національним 

еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде проведено семінар-

практикум для керівників обласних методичних об'єднань біологічного напряму 

(Великий біологічний колоквіум) в онлайн форматі. 

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, педагоги-позашкільники. 

Програмою семінару-практикуму передбачено: 

- обговорення напрямів подальшої модернізації методики викладання біології 

в НУШ (пленарне); 

- проведення засідання дискусійного клубу з обговорення низки питань щодо 

розгляду складних тем при викладанні біології (секційне). 

З метою підтвердження участі необхідно до 15 лютого 2021 року пройти 

онлайн реєстрацію за посиланням: форма для реєстрації, подати методичні або 

дидактичні матеріали, в яких відображається методика викладання біології, власний 

досвід вчителя, розкриваються педагогічні технології в шкільній та позашкільній 

практиці педагога, прикріпивши їх окремими файлами в реєстраційній формі.  

Вимоги до подання матеріалів: обсягом до 10 сторінок в форматі Microsoft 

Word, шрифт «Times New Roman 11 pt». Параметри сторінки — формат А4 

(орієнтація портретна) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве — 20 мм, без нумерації 

mailto:nenc@nenc.gov.ua
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSUcxIgWHx3WGYdIGKJIK7JvCttvNB49mu68944XqdrUfcmA/viewform


сторінок. Інтервал — одинарний. Назву статті необхідно друкувати великими 

літерами (розмір шрифту 14) з вирівнюванням по центру. Справа під назвою 

доповіді — ім'я, по батькові, прізвище автора; нижче, через два інтервали, 

симетрично тексту — повна назва організації. 

У підсумку учасники семінару-практикуму отримають сертифікати. Авторські 

методичні та дидактичні матеріали ввійдуть до електронного інформаційного 

збірника, який матиме три розділи: науково-методична діяльність; дидактичні 

розробки та планування уроків; позашкільні заходи.  

З детальною програмою Всеукраїнського семінару-практикуму можна буде 

ознайомитися на сайті Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді https://nenc.gov.ua. 

Довідки за телефонами: (044) 430-02-60, Володимир Валентинович 

Вербицький; 044-430-04-91, 067-4599528; електронна пошта: 

komendantov@nenc.gov.ua (координатор — Комендантов Володимир Федорович).  

 

 

 

 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

професор -       В. В. Вербицький 
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