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Про проведення обласного  
семінару-практикуму 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки обласної державної 
адміністрації від 15 січня 2019 року № 25/0/212-19 “Про затвердження Плану обласних 
та участі у всеукраїнських, міжнародних організаційно-масових заходах для дітей та 
учнівської молоді на 2019 рік (за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану 
семінарів-практикумів (обласних та всеукраїнських) для педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти на 2019 рік”, 27 листопада 2019 року комунальний 
заклад освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) проводить обласний семінар-практикум за темою 
“Методичний супровід траєкторії професійного розвитку педагога”. 

На семінар-практикум запрошуються методисти, керівники гуртка закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю, вчителі природничих 
дисциплін закладів загальної середньої освіти міст і районів, представники закладів 
освіти, які відносяться до об’єднаних територіальних громад. 

Для участі в заході просимо до 22 листопада 2019 року надіслати заявку на 
електронну адресу dneprunnat@ukr.net (зразок додається).  

Захід проводиться за адресою: м. Дніпро, вул. Мандриківська, буд.80,  
КЗО  “ОЕНЦДУМ”. Початок заходу – о 1000. 

Додаткова інформація – за тел. (095)77-97-543, (096)19-77-593, контактна особа – 
Майборода Інна Олександрівна, заступник директора. 
 
Директор           Ю.Ф. ПЕДАН 
 
 
 
Майборода І.О. (056) 720-90-61 
 
 
 

 

Керівникам органів управління освітою 
райдержадміністрацій, міських, сільських 
та селищних рад  
 

Директорам закладів позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного напряму  
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Додаток до листа  
комунального закладу освіти 

“Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді” 

від  07.11.  2019  № 01-15/307 
 
 

ЗАЯВКА 
на участь в обласному семінарі-практикумі  

“Методичний супровід траєкторії професійного розвитку педагога” 
 
 

1. Прізвище ________________________ 

2. Ім’я  ______________________ 

3. По батькові ______________________ 

4. Найменування закладу освіти (повністю) ______________________________ 

___________________________________________________________________ 

5. Посада __________________________________________________________ 

6. Адреса закладу освіти ______________________________________________ 

7. Телефон закладу освіти _____________________________________________ 

8. Контактний телефон учасника _______________________________________  

9. Е-mail закладу освіти або учасника семінару-практикуму _________________ 

 
 


