
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486-24-42, факс (044) 236-10-49, ministry@mon.gov.ua 

 
від   29,03.10              №  
від   

_1/9-214__ 
___

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

 на №    

Про проведення Всеукраїнського семінару- 
практикуму  з дослідництва 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2009   № 
1218 “Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних навчальних закладів 
України у 2010 році” з 22 до 24 червня ц.р. у м.Чернігові відбудеться 
Всеукраїнський семінар-практикум для директорів районних, міських еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) з дослідництва на тему: 
„Формування творчої особистості учнів під час проведення дослідницької роботи” 
(програма додається). 

До участі в семінарі запрошуються директори районних, міських еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) з Автономної Республіки 
Крим, областей України, міст Києва та Севастополя. 

Заїзд та реєстрація учасників заходу відбудеться 22 червня з 9.00 до      12.00 
год. за адресою: м. Чернігів, вул.І.Франка, 2-А, комунальне підприємство 
“Чернігівська обласна станція юних натуралістів”. 

Проїзд від залізничного вокзалу та автовокзалу: автобусом № 23 до зупинки 
“Ленінградська”. 

Від'їзд − 24 червня після 15.00 год. Просимо завчасно п ридбати квитки на 
зворотний шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 
За додатковою інформацією звертатися за телефонами: у м.Києві −                    

0 (44) 430-02-60, сайт www.nenc.gov.ua; у м.Чернігові − 0 (462) 64 -47-40, e-mail: 
oblsuncn@yandex.ru. 

Додаток: на 3 арк. 
 

Перший заступник Міністра     Б.М.Жебровський 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В.   430-02-60 
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Додаток  
до листа МОН 
від 29.03.2010 № 1/9-214 

 
Програма 

проведення Всеукраїнського семінару-практикуму для директорів районних, міських 
 еколого-натуралістичних центрів (станцій юних техніків)  з дослідництва  

„Формування творчої особистості учнів під час проведення дослідницької роботи” 
 

Місце проведення:  м. Чернігів. 
Термін проведення:  22-24 червня 2010 року. 
 

22 червня, вівторок 
До 12.00 Заїзд, поселення, реєстрація учасників семінару. 
12.00-13.00 Обід. 
13.00-16.00 Робота виставки „Навчально-дослідна земельна ділянка Чернігівської обласної 

станції юних натуралістів – зелена лабораторія під відкритим небом ”. 
13.15-13.45 Відкриття семінару-практикуму. 

Вітальне слово: 
- представника Чернігівської обласної державної адміністрації; 
- директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки України, доктора педагогічних наук, 
професора Вербицького Володимира Валентиновича; 
- представника управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації. 

13.45-16.00 Теоретична частина семінару-практикуму: 
- Пріоритетні напрями та завдання організації виховання дітей та учнівської 
молоді у навчальних закладах області – Соронович Олена Юріївна, начальник 
відділу з питань розвитку дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти 
управління освіти і науки Чернігівської облдержадміністрації; 
- Проектування індивідуального професійного розвитку педагога-
позашкільника, залучення його до впровадження ідей життєтворчості – Злобіна 
Олена Олексіївна, заввідділом виховної роботи і здорового способу життя 
Чернігівського ОІППО ім. К. Ушинського; 
- Екологічні організації та навчальні заклади: пріоритети взаємодії – Івашко 
Людмила Григорівна, заступник начальника Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища; Осипець Володимир Миколайович, 
заступник голови Президії обласної ради ВТОП; 
- Стан та перспективи розвитку роботи учнівських лісництв області. 
Формування професійних навичок в учнів в ході проведення практичної 
природоохоронної та дослідницької роботи з лісорозведення та лісовідновлення - 
Горохівський Іван Олексійович, начальник Чернігівського обласного управління 
лісового та мисливського господарства; 
- Взаємодія науково-дослідних установ та позашкільних  навчальних закладів 
щодо формування біологічної компетентності школярів – Демчук Інга 
Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, завідуюча сектором 
фітобіотехнології, відділу вірусології Інституту сільськогосподарської 
мікробіології УААН;  
- Інтеграція діяльності загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних 
закладів щодо створення умов для формування активно творчої особистості – 
Карпенко Юрій Олександрович, кандидат біологічних наук. завідувач кафедри 
екології та охорони природи ЧНПУ ім. Т Шевченка; 
- Організація селекційної роботи в Україні – Жемойда Віталій Леонідович, 
кандидат сільськогосподарських наук, доцент НУБіП України; 



- Дослідження щодо використання в селекції методів клітинної та генетичної 
інженерії – Башкірова Наталія Вікторівна, кандидат біологічних наук, доцент 
НУБіП України; 
- Роль керівника позашкільного навчального закладу щодо впровадження 
сучасних форм організації еколого-натуралістичної діяльності – Трегубова 
Людмила Анатоліївна, директор КЗ „Чернігівська обласна станція юних 
натуралістів”. 

16.00-16.30 Виступ колективу екологічної просвіти „Десняночка” (керівник − Корень Тетяна 
Іванівна, методист КЗ „Чернігівська обласна станція юних натуралістів”). 

16.30-17.00 Виступ дитячої аматорської народно-обрядової студії „Барвінок” (керівник - 
Удовенко Ольга Іванівна). 

17.00-18.00 Ознайомлення з досвідом роботи Комунального закладу „Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів”. 

18.00-20.00 Проведення еколого-краєзнавчої екскурсії до Чернігівського національного 
архітектурно-історичного заповідника „Чернігів – стародавній”. 

20.00-21.00 Вечеря. 
 

23 червня, середа 
6.30-7.00 Сніданок. 
7.00-9.00 Переїзд до Ічнянського району. 
9.00-9.20 Організація еколого-натуралістичної, природоохоронної та дослідницької роботи 

в навчальних закладах Ічнянського району – Небеський Микола Олексійович, 
начальник відділу освіти Ічнянської районної державної адміністрації. 

9.20-10.00 Продовження теоретичної частини семінару: 
Нові технології формування культури здоров'я, методики виховання і розвитку 
учнів в Ічнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 – Присяжнюк Зоя Іванівна, директор 
Ічнянської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4. 

10.00-10.40 Переїзд до с. Тростянець Ічнянського району. 
10.40-14.00 Організація практичної природоохоронної та дослідницької роботи школярів на 

базі Тростянецького дендрологічного парку НАНУ. Функціонування навчально-
виховної екологічної стежки на базі дендропарку» – Кривов'яз Павло 
Григорович, директор Тростянецької ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

14.00-15.00 Обід. 
15.00-16.00 Переїзд до історико-культурного заповідника „Качанівка”. 
16.00-17.00 Пам'ятки природи та історії рідного краю – джерело збагачення духовного світу 

дітей. Історико-культурний заповідник „Качанівка” − Трегубова Людмила 
Анатоліївна, директор КЗ „Чернігівська обласна станція юних натуралістів”. 

17.00-20.00 Переїзд до м. Чернігова. 
20.00-21.00 Вечеря. 
 

24 червня, четвер 
07.30-08.00 Сніданок. 
08.30-08.50 Учні педагогічного ліцею – це майбутня інтелектуальна і творча еліта України. 

Ознайомлення з основними напрямами діяльності Чернігівського обласного  
педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської  обласної 
Ради - Коломієць Галина Василівна, кандидат педагогічних наук, директор 
обласного ліцею, доцент, Заслужений працівник освіти України. 

08.50-09.10. Розвиток інтересів, нахилів, здібностей ліцеїстів в системі позашкільної та 
науково-дослідницької  роботи − Карпенко Юрій Олександрович, кандидат  
біологічних наук, завідувач кафедри екології та охорони природи ЧНПУ 
ім.Т.Шевченка,  доцент, вчитель біології обласного ліцею. 
 

09.10-09.30 Агробіостанція Чернігівського обласного педагогічного ліцею для обдарованої 
сільської молоді – осередок науково-дослідної, екологоосвітньої та рекреаційної 



діяльності навчального закладу − Кардіян Наталія Миколаївна, заступник 
директора з навчальної роботи обласного ліцею. 

09.30-09.50 Презентація навчально-виховної  екологічної стежки НДЗД ліцею. 
09.50-10.20 Брейк-кава. 
10.20-10.40 Переїзд до агробіостанції. 
10.40-11.00 Ознайомлення зі структурою дендрологічного відділку НДЗД Чернігівського 

обласного педагогічного ліцею для обдарованої сільської молоді Чернігівської 
обласної Ради − Потоцька Світлана Олександрівна, вчитель  біології обласного 
ліцею. 

11.00-11.30 Екологічний маршрут по арборетуму ліцею. 
11.30-12.00 Наукова творчість ліцеїстів під час еколого-краєзнавчої практики як фактор 

соціалізації юних дослідників −  Карпенко Юрій Олександрович, кандидат 
біологічних наук, завідувач кафедри екології та охорони природи ЧНПУ 
ім.Т.Шевченка, доцент, вчитель біології обласного ліцею. 

12.00-13.00 Практикум в арборетумі ліцею − Потоцька Світлана Олександрівна, вчитель 
біології обласного ліцею. 

13.00-14.00 Круглий стіл. Обмін досвідом роботи учасників семінару-практикуму. Підведення 
підсумків роботи семінару-практикуму. 

14.00-15.00 Обід. 
Після 15.00 Від’їзд учасників семінару. 


