
            

 

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 

   10.03.2023.   №01-15/4601с  

 
     
Про проведення обласного семінару 
з аграрного напряму та озеленення 
у відео форматі 
 

Відповідно до планів роботи департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації та комунального закладу освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної 
ради (далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) на 2023 рік, з метою підвищення професійної 
компетентності педагогів в організації дослідницької роботи на навчально-
дослідних земельних ділянках закладів освіти, ознайомлення з вітчизняними 
селекціонерами, сучасними сортами та гібридами сільськогосподарських 
культур, застосування елементів етнокультури в озелененні, активізації участі у 
профільних організаційно-масових заходах всеукраїнського та обласного рівня 
30 березня 2023 року КЗО “ОЕНЦДУМ” проводить обласний семінар за темою 
“Використання надбань вітчизняних селекціонерів у дослідництві юннатів 

та елементів українського етносу в сучасному озелененні закладів освіти”. 
До участі у семінарі запрошуються методисти та керівники гуртка 

аграрного та квітково-декоративного профілю закладів позашкільної освіти, 
викладачі природничих дисциплін закладів загальної середньої та професійно-
технічної освіти, представники об’єднаних територіальних громад, 
відповідальні за питання позашкільної освіти. 

В зв’язку з небезпечною ситуацією, пов’язаною з ймовірністю 
обстрілів з боку країни-агресора, та враховуючи різницю в погодинних 
графіках планових та аварійних відключень електроенергії в різних 
регіонах області, захід буде проведено у відео форматі.  

Мультимедійні матеріали доповідачів семінару будуть розміщені 
30.03.2023 на Головній сторінці сайту КЗО “ОЕНЦДУМ” – 
http://dneprunnat.dp.ua та пункті “Дослідницька робота” розділу Документи. 
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Для участі в заході необхідно зареєструватися за спеціальною 
інтерактивною формою за посиланням: 

https://forms.gle/JNRipTWhXeTKmd8v9 (посилання буде відкрито з  
20 березня 2023 року). 

Учасникам семінару, які бажають отримати сертифікати, необхідно ще 
відповісти на запитання по тематиці відеоматеріалів доповідачів.  

Запитання будуть надані за спеціальною інтерактивною формою за 
посиланням: https://forms.gle/hyhUovNnC3LbSs8u6 (посилання буде відкрито з 
30 березня по 14 квітня 2023 року). 

Додаткова інформація:  
організаційні питання за тел. (097) 47-02-436, контактна особа – Іванус 

Алла Василівна;  
технічні питання за тел. (097) 41-70-079, контактна особа - Григор’єв 

Денис Валентинович. 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти     Юрій ПЕДАН 
“Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді” 
 

 

 

 

 

 
Алла Іванус (056) 720-90-61 


