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ДРОГОБИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ДРОГОБИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ФАКУЛЬТЕТ ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ЦЕНТР ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ ТА ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ
ПІДГОТОВКИ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Запрошуємо учнів 8-11 класів загальноосвітніх, позашкільних закладів освіти, МАН,
учнівських наукових товариств взяти участь у роботі XV Всеукраїнської учнівської науково
практичної конференції на тему: "ЕК ОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА К УЛЬТУРА -

ВИБІР ХХІ СТОЛІТТЯ", яка відбудеться 23-24 листопада 2022 року.

Учасники матимуть можливість презентувати доповщ1 проблемно-пошукового,
дослідницького характеру, що безпосередньо стосуються теми конференції.
У рамках конференції проводитиметься обговорення актуальної проблеми на тему:
«Пріоритетність освіти у вирішенні проблем здоров'я, екології та
безпеки життя в умовах сьогодення».
Пленарне та секційні засідання відбуватимуться в режимі онлайн (при використанні
програми «Google Meet»). Ви отримаєте на свою електронну пошту або інший інтернет-ресурс
запрошення до участі в онлайн заході.
Всі учасники конференції отримають сертифікати та інформаційні матеріали.

Уч итель отримає сертифікат про підвищення методич ного та практичного
рівня професійної компетентності на 15 академічних годин (0,5 кредиту ЄКТС).

Програма виступів буде надіслана на електронну пошту після отримання заявки на участь у
конференції.
Шановні педагоги! Просимо інформувати школярів про проведення конференції, а також
дотримуватися правил з оформлення заявок та терміну їх подачі. Термін подання заявки на
участь в конференції до 1 З листопада 2022 року (додаток 1). Заявку просимо надіслати до
оргкомітету у вказані терміни на e-mail: ecologovaleolconference@gmail.com

Адреса оргкомітету:
Факультет здоров' я людини та природничих наук
Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,
вул. Т. Шевченка, 23, м. Дрогобич, Україна, 82100
e-mail: ecologovaleolconference@gmail. сот
ДОВІДКИ З ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ:
+38-096-460-94-13-Бриндзя Ірина Володимирівна
+38-097-383-95-42-Лупак Оксана Миколаївна

Додаток 1
Заявка на участь у конференції
на тему: ”ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА –
ВИБІР XXI СТОЛІТТЯ”
Тема доповіді _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Прізвище _____________________________
Ім’я __________________________________
По батькові ___________________________
Рік народження ________________________
Заклад позашкільної освіти _________________________________________
Заклад освіти ____________________________________________________________
Клас ___________
Науковий керівник (П.І.П, посада, звання (повністю)) ______________________________
_____________________________________________________________________________
Назва секції (екологія, здоров’я людини)_______________________
Контактний телефон учасника: _______________________________________
Контактний телефон керівника: _______________________________________
Електронна адреса школи ____________________________________________
Електронна адреса керівника _________________________________________

Дата
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