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 на №    

 
Міністерство освіти і науки  
Автономної Республіки Крим,  
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій 

 
Про проведення Міжнародної науково- 
практичної конференції “Культура здорового  
способу життя та екологічне виховання як  
 складові змісту позашкільної освіти” 
 

Відповідно до Плану роботи Міністерства освіти і науки України на 2010 рік з 
25 до 27 травня ц. р. у м.Полтаві за сприяння Полтавської обласної державної 
адміністрації відбудеться Міжнародна науково-практична конференція на тему 
„Культура здорового способу життя та екологічне виховання як складові змісту 
позашкільної освіти”. 

На конференції розглядатимуться питання інтеграції освітньо-виховної та 
оздоровчої діяльності позашкільних навчальних закладів, виховання та розвитку 
творчої особистості через вивчення екологічних проблем довкілля, організації 
позашкільної пошукової-дослідницької діяльності вихованців у освітній системі 
“Школа – позашкільний навчальний заклад – вищий навчальний заклад”. 

Учасники конференції ознайомляться з досвідом роботи позашкільних і вищих 
навчальних закладів Полтавської області. 

Просимо забезпечити участь у науково-практичній конференції директорів 
республіканського Автономної Республіки Крим, обласних, Севастопольського 
міського позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму та 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 
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За підсумками роботи конференції планується видання збірника матеріалів. 
Учасникам конференції наукові статті подати до 15 квітня ц.р. на адресу: 36003, м. 
Полтава, пров. Госпітальний, 10, Полтавський обласний еколого-натуралістичний 
центр (з поміткою “Конференція”). 

За додатковою інформацією звертатися за телефонами:0 (44) 430-02-60,      0 
(5322) 2-24-37, 7-41-24; e-mail: ekocentrpl@mail.ru. 

 
 
 
Заступник Міністра      П.Полянський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Середницька А.Д., 486-15-35 
Вербицький В.В.,  430-02-60 
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Проект 
Програма 

Міжнародної науково-практичної конференції 
„Культура здорового способу життя та екологічне виховання 

як складові змісту позашкільної освіти” 
 

Місце проведення:     м. Полтава 
Термін проведення:    25-27 травня 2010 року 
 

25 травня, вівторок 
До 10.30  Заїзд, поселення, реєстрація учасників конференції 
                                         (готелі “Явір”, “Турист”) 
10.30-12.15  Екскурсійна програма “Квітуча моя Полтава”. 
12.15-13.00  Обід. 
13.15-13.45  Відкриття конференції. 
                                      (Полтавський обласний центр естетичного  

  виховання учнівської молоді). 
Вітальне слово: 
- представника Полтавської обласної державної адміністрації; 
- представника Міністерства освіти і науки України; 
- представника Головного управління освіти і науки Полтавської обласної 
державної адміністрації. 

13.45-15.00  Пленарне засідання. 
Виступи: 
- Впровадження новітніх педагогічних технологій в практику діяльності 
позашкільних навчальних закладів – Ільченко В.Р., дійсний член АПН 
України, доктор педагогічних наук, професор, директор науково-
методичного центру інтеграції змісту освіти; 
– Основні здоров’язберігаючі технології навчально-виховного процесу в 
позашкільному освітньому просторі − Вербицький В.В., доктор педагогічних 
наук, професор Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка, директор Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді МОН; 
- Формування екологічного мислення учнівської молоді шляхом участі у 
природоохоронних акціях – Гриньова М.В., доктор педагогічних наук, 
професор, декан природничого факультету Полтавського національного 
педагогічного університету імені В.Г.Короленка; 
- Шляхи оптимізації озеленення території навчально-виховних закладів – 
Смоляр О.М., доктор біологічних наук, професор, член ради ботанічних садів 
і дендропарків України; 
- Досвід виховання здорового способу життя учнівської молоді 
Полтавщини – Почерняєва В.Ф., доктор медичних наук, професор, завідувач 
кафедри променевої діагностики, променевої терапії та радіаційної медицини 
Української медичної стоматологічної академії; 
- Керівники позашкільних закладів Російської Федерації, Республіки 
Білорусь, Болгарії, Польщі, Швеції. 

15.00-16.30  Кава-брейк. 
16.30-18.00  Продовження пленарного засідання. 

 
 
Виступи: 
- Поєднання позашкільної науково-дослідницької роботи з літнім 



оздоровленням як фактор формування екологічної свідомості дітей − Бедніна 
В.Г., директор Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 
- Залучення обдарованої молоді до вирішення проблем у створенні сортів 
екологічно чистої продукції −  Тищенко В.М., доктор сільськогосподарських 
наук, професор, директор НДІ агрономії; 
- Роль учителя у формуванні сучасного екологічного мислення −  Зелюк 
В.В., кандидат педагогічних наук, ректор Полтавського обласного 
інституту Післядипломної педагогічної освіти імені М.В.Остроградського; 
- Стан навколишнього середовища Полтавської області. Проблеми та 
шляхи їх вирішення − Піддубний І.А., начальник Державного управління 
навколишнього природного середовища у Полтавській області; 
- Робота шкільних лісництв та їх роль у формуванні екологічної свідомості 
шкільної молоді - Тараненко Ю.М., начальник Полтавського обласного 
управління лісового та мисливського господарства; 
- Шляхи взаємоінтеграції природоохоронної та еколого-просвітницької 
діяльності −  Смоляр Н.О., кандидат біологічних наук, доцент, завідувач 
кафедри екології та охорони довкілля Полтавського національного 
педагогічного університету    імені В.Г.Короленка; 
- Екологія довкілля Полтавщини − Голик Ю.С., кандидат технічних наук, 
доцент Полтавського національного технічного університету імені 
Ю.Кондратюка, голова обласної громадської екологічної ради Полтавщини. 

18.00-19.00 Ознайомлення з досвідом роботи Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді. 

19.00-21.00 Екскурсія до музею-заповідника А.С.Макаренка. 
 

26 травня, середа 
(програма для першої групи учасників конференції) 

07.30-08.00  Сніданок. 
08.00-09.15 Переїзд до Шишацького району. 
09.15-10.30 Екскурсія до Заповідника-музею М.В.Гоголя. 
10.30-11.30 Переїзд до м. Миргорода. 
11.30-12.30 Ознайомлення з досвідом роботи Миргородського міського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 
12.30-13.15 Обід. 
13.30-15.30 Секційні засідання  

(Миргородський міський центр дитячої та юнацької творчості). 
Секція 1: Інтеграція освітньо-виховної та оздоровчої діяльності позашкільних 
навчальних закладів. 
Секція 2: Виховання та розвиток творчої особистості через вивчення 
екологічних проблем довкілля. 

15.30-16.30 Екскурсійна програма “Місто – територія оздоровлення”. 
16.30-18.00  Переїзд до смт Опішня Зіньківського району. 
18.00-19.30  Екскурсія до Національного музею українського гончарства. 
19.30-20.30  Вечеря. 

26 травня, середа 
(програма для другої групи учасників конференції) 

07.30-08.00  Сніданок 
08.30-10.00  Екскурсія до Державного історико-культурного заповідника “Поле 

Полтавської битви”. 
10.00-12.00 Переїзд до м.Кременчука. 



12.00-13.00 Ознайомлення з досвідом роботи Кременчуцького еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді. 

13.00-13.40 Обід. 
14.00-16.20 Секційні засідання 
 (Кременчуцький державний університет). 
 Секція 1: Організація позашкільної пошуково-дослідницької діяльності 

вихованців у освітній системі “Школа – позашкільний навчальний заклад – 
вищий навчальний заклад”. 

 Секція 2: Формування в дітей та учнівської молоді екологічних 
компетентностей засобами позашкільної освіти. 

16.20-18.00 Переїзд до смт Опішня Зіньківського району. 
18.00-19.00 Екскурсія до Національного музею українського гончарства. 
19.00-20.00 Вечеря. 

 
27 травня, четвер 

07.30-08.00 Сніданок. 
08.00-10.00 Продовження секційних засідань. 
10.00-11.00 Переїзд першої групи до Шишацького району. 
 Переїзд другої групи до поля Полтавської битви. 
11.00-12.30  Відвідування першою групою Заповідника-музею М.В.Гоголя. 
 Відвідування другою групою Державного історико-культурного заповідника 

“Поле Полтавської битви”. 
12.30-13.30 Переїзд до Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді. 
13.30-14.00 Підведення підсумків. Закриття конференції. 
14.00-15.00 Обід. 
Після 15.00 Від’їзд учасників конференції. 
 


