
  
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   15,04.10              №  1/9-267_ 
від   

                   
___

Міністерство освіти і науки  
 на №    

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

Про проведення Міжнародного  
науково-практичного семінару- 
практикуму з квітникарства 
 

Відповідно до плану роботи Міністерства освіти і науки України на 
2010 рік з 5 до 8 липня ц. р. у м. Мінську (Білорусія) відбудеться 
Міжнародний науково-практичний семінар-практикум з квітникарства. 

На семінарі розглядатимуться питання щодо формування сучасного 
інтер'єру навчальних закладів, створення художнього образу інтер'єрів 
позашкільних навчальних закладів засобами озеленення відповідно до їх 
профілю, шляхи популяризації досягнень європейського квітникарства і 
прогресивних агротехнічних прийомів. 

До участі в заході запрошуються методисти (заввідділами) еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) в галузі квітникарства, 
які координують даний напрям, − по 1 представнику від Автономної 
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя. 

Витрати на проїзд та харчування учасників здійснюються за рахунок 
організації, що відряджає. Витрати на проживання учасників під час 
проведення семінару-практикуму здійснюються за рахунок організаторів 
заходу. 

Заїзд та реєстрація учасників семінару-практикуму відбудеться 5 липня 
до 11 год. за адресою: Білорусія, м. Мінськ, вул. Макаєнка, 8, 
Республіканський екологічний центр дітей та молоді. 

З метою організації зустрічі учасників заходу просимо завчасно 
повідомити оргкомітету номери потягу та вагону за тел.: 0 (44) 430-02-60, 
430-04-91. 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua�


Від’їзд − 08 липня ц.  р. після 17.00 год. із м. Гомеля (Білорусія). 
Учасників педагогічного семінару-практикуму просимо завчасно придбати 
квитки на зворотній шлях. 

Додаткова інформація −  за тел.: (044) 430-02-60,  
e-mail: cvetic@nenc.gov.ua,  сайт: www.nenc.gov.ua. 
 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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Додаток  
до листа МОН 
від 15.04.2010 № 1/9-267 

 
Програма  

проведення Міжнародного науково-практичного семінару-практикуму з квітникарства 
 
Місце проведення:  м. Мінськ, Білорусія. 
Термін проведення:  5 – 8 липня 2010 року. 

 

До 11 .00  Заїзд, реєстрація учасників семінару-практикуму. 
5 липня, понеділок 

11.00 – 12.00   Відкриття семінару-практикуму:  
− привітання Каліновської Лілії Павлівни, директора 
Республіканського екологічного центру дітей та молоді. 

12.00 − 14.00 Теоретична частина семінару-практикуму.  
− виступи учасників семінару відповідно до заявлених тем. 

14.00 – 15.00   Обід. 
15.00 – 17.00 Продовження теоретичної частини семінару-практикуму: 

− Ознайомлення з досвідом роботи Республіканського екологічного 
центру дітей та молоді щодо використання еколого-біологічного 
комплексу в навчальному процесі − Лопатченко Т.Н., завідуюча 
відділом квітництва та озеленення Центру. 

 − Стан та перспективи розвитку квітництва та ландшафтного дизайну 
у закладах позашкільної освіти – Ступіна Т.Н., завідуюча відділом 
квітництва та озеленення Центру. 

17.00 − 18.00   Вечеря. 
18.00 − 20.00   Вечір відпочинку “Мінськ зустрічає друзів”. 
 

9.00 -10.00  Сніданок 
6 липня, вівторок 

10.00–13.00 Практична частина семінару-практикуму: 
− Ознайомлення з озелененням інтер’єрів навчальних закладів. 

13.00 − 14.00  Обід. 
14.00 − 18.00 Продовження практичної частини семінару-практикуму: 

− Практикум на базі Центрального ботанічного саду Національної 
Академії Наук Білорусії – Луніна Н.М., кандидат біологічних наук, 
провідний співробітник Центрального ботанічного саду НАН 
Білорусії. 

 − Особливості озеленення парків і площ м.Мінська (профільна 
екскурсія) − Ступіна Т.Н., завідуюча відділом квітництва та 
озеленення Центру. 

18.00- 19.00  Вечеря. 
 

9.00 -10.00  Сніданок. 
7 липня, середа  

10.00-11.00  Переїзд до м.Солігорська Мінської області. 
11.30- 13.00 Продовження практичної частини семінару-практикуму: 

− Організація навчально-виховної роботи на базі відділу квітництва 
навчального еколого-біологічного комплексу ДУО “Солігорський 
еколого-біологічний центр дітей та молоді” − Дегтярева Н.А., 



директор ДУО “Солігорський еколого-біологічний центр дітей та 
молоді”. 

13.00 − 14.00  Обід. 
14.00 − 16.30 − Екскурсія до навчально-дослідної земельної ділянки (колекційного 

відділу, дендрарію, рокарію, водного саду, саду запахів, звуків) 
Солігорського еколого-біологічного центру дітей та молоді – 
Кунцевич Ю.К., завідуюча методичним відділом Центру. 

16.30 − 17.00  Вечеря. 
17.00   Переїзд до м.Мінська. 
 

08.00 − 08.30  Сніданок. 
8 липня, четвер 

08.30 − 14.00  Переїзд до м.Гомеля. 
14.00 − 15.00  Обід. 
15.00 − 16.00 Продовження практичної частини семінару-практикуму: 

− Прийоми озеленення позашкільних навчальних закладів (на 
прикладі Гомельського державного еколого-біологічного центру 
дітей та молоді) − Ранько О.А., директор Центру. 

16.00 − 17.00  “Круглий стіл“. Підведення підсумків семінару-практикуму. 
Після 17.00  Від’їзд учасників семінару із м.Гомеля. 
 

 
 


