
  
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   14,04.10              №  
від   

_1/9-264__ 
___

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

 на №    

Про проведення Всеукраїнського  
педагогічного практикуму „Світ творчості” 
 

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 29 червня до 02 липня ц.р. у м. Сімферополі відбудеться 
Всеукраїнський педагогічний практикум „Світ творчості” (програма додається). 

До участі в заході запрошуються директори республіканського (Автономна 
Республіка Крим), обласних, Київського та Севастопольського міських еколого-
натуралістичних центрів учнівської молоді (станцій юних натуралістів). 

На практикумі розглядатимуться питання використання передового 
педагогічного досвіду в роботі з обдарованою учнівською молоддю в умовах 
позашкільного навчального закладу еколого-натуралістичного напряму. 

Заїзд та реєстрація учасників − 29 червня до 10 год. за адресою: Автономна 
Республіка Крим, Джанкойський район, с.Заветленінське, вул.Шевченка, 42, 
Джанкойський районний центр еколого-натуралістичної творчості  учнівської 
молоді. 

Проїзд до залізничної станції м.Джанкоя: міським транспортом до 
с.Заветленінське, вул.Шевченка, 42. 

Від’їзд − 2 липня ц.р. після 15.00 год. Учасників заходу просимо завчасно 
придбати квитки на зворотній шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. 
Додаткова інформація в м.Києві − за телефоном: 0 (44) 430-02-60, на сайті: 

www.nenc.gov.ua; у м. Сімферополі − за телефонами: 0 (652) 60-00-74, 29-77-78. 
Додаток: на 2 арк. 
 
 
Перший заступник Міністра     Б.М.Жебровський 

 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В.   430-02-60 
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http://nenc.gov.ua/doc/nakaz/NMO-1218.zip�
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Додаток  
до листа МОН 
від 14.04.2010 №1/9-264 

 
Програма  

проведення  Всеукраїнського  педагогічного практикуму 
„Світ творчості” для директорів обласних еколого-натуралістичних центрів 

 
Місце проведення:  Кримський республіканський позашкільний навчальний заклад ”Центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»,  м. Сімферополь. 
Термін проведення:  29 червня – 2 липня 2010 року. 
 

До 10 .00  Заїзд, реєстрація учасників педагогічного практикуму в Джанкойському 
районному центрі еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді. 

29 червня , вівторок 

10.30 - 10.45 Відкриття практикуму. 
Вітальне слово: 
− Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України, доктор педагогічних наук, професора. 

10.45 - 12.00 Теоретична частина практикуму: 
− Сучасній стан  освіти в Джанкойському районі  Автономної Республіки Крим – 
представник відділу освіти Джанкойського району. 
− Організація дослідницької роботи на базі зоопарку та дендропарку − Арсієвич 
Микола Григорович, директор Джанкойского районного центру еколого-
натуралістичної творчості  учнівської молоді. 

12.00 - 13.00 Екскурсія до зоопарку та дендрологічного парку Джанкойского районного центру 
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді. 

13.00 - 14.00 Обід. 
14.00 - 15.00 Круглий стіл. Обмін досвідом роботи учасників практикуму. 
15.00 - 18.00 Переїзд до м.Євпаторії. 
18.00 - 18.30 Поселення  у готелі. 
18.30 - 19.00 Вечеря. 
 

08.00 - 09.00 Сніданок. 
30 червня, середа 

09.00 - 10.00 Продовження теоретичної частини практикуму на базі Євпаторійської міської 
станції юннатів: 
− Організація  науково-дослідницької роботи в літній період (з досвіду 
організації літньої  школи для  старшокласників) − Яцкова Ольга Іванівна,  
директор  Євпаторійської міської станції юннатів.                        

10.00 - 11.30 Продовження теоретичної частини практикуму на базі міського Будинку  
вчителя:  
− Створення умов для ефективної роботи  навчальних закладів м.Євпаторії − 
представник  міської державної адміністрації м.Євпаторії; 
− Екологічна освіта в позашкільних  навчальних закладах м.Євпаторії − 
представник міської ради м.Євпаторії; 
− Міська станція юннатів як центр екологічної освіти школярів та населення 
м.Євпаторії − Жеребець Валентина Іванівна, начальник  відділу освіти 
м.Євпаторії. 

12.00 - 13.00 Обід. 
13.30 - 16.30 Екскурсійна програма „Маленький Єрусалим”. 



 
16.30 - 18.00 Презентація досвіду роботи Кримського республіканського позашкільного 

навчального закладу “Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді” з розроблення регіональних освітніх програм − Бродська Ольга 
Миколаївна, директор Центру. 

19.00 - 20.00 Вечеря. 
 

08.00 - 8.30 Сніданок. 
01 липня, четвер 

08.30 - 11.30 Переїзд до м.Ялти. Екскурсійна програма „Багатонаціональний Крим”. 
11.30 - 12.30 Поселення учасників практикуму. 
12.30 - 13.30 Обід. 
14.00 - 15.00 Презентація Ялтинського міського центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді − Просікова Ольга Миколаївна, директор ЯЦЕНТУМ.  
15.00 - 17.00 Організація науково-дослідницької роботи школярів на базі науково-

дослідницького інституту виноградарства та виноробства „Магарач” Української 
Академії аграрних наук. 

19.00 -20.00 Вечеря. 
 

08.00 - 08.30 Сніданок. 
02 липня, п’ятниця 

08.30 - 09.00 Переїзд до Державного Нікітського ботанічного саду. 
09.00 - 10.00 Продовження теоретичної частини практикуму на базі Державного Нікітського 

ботанічного саду: 
− виступ представника Міністерства освіти і науки Автономної Республіки Крим. 
− Співпраця  наукових установ з навчальними  закладами м.Ялти − Павленко 
Олена Василівна, начальник управління освіти Ялтинської міської ради. 
− Нікітський ботанічний сад – осередок роботи с обдарованою молоддю – 
Садогурський Сергій Єфимович, завідувач відділом флори та рослинності, 
кандидат біологічних наук. 

10.30 - 12.00 Екскурсія в наукові лабораторії, паркові території (кактусарій, розарій, 
дендротериторія) Нікітського ботанічного саду. 

12.00 - 13.00 Обід. 
13.00 - 15.00 Переїзд до м.Сімферополь. 
Після  16.00 Від’їзд учасників практикуму. 
 
 

 
 


