
  
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   27,04.10              №  _1/9-288__ 
від   

                   
___

Міністерство освіти і науки  
 на №    

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

 
Про проведення Всеукраїнського семінару- 
практикуму для заступників директорів  
обласних еколого-натуралістичних центрів 
 

Відповідно до Плану роботи Міністерства освіти і науки України на 2010 рік з 
8 до 10 вересня ц. р. у м. Суми відбудеться Всеукраїнський семінар-практикум для 
заступників директорів обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 
натуралістів) на тему: “Шляхи оптимізації навчально-виховної, організаційної та 
методичної роботи у сучасному позашкільному навчальному закладі”. 

Заїзд та реєстрація учасників семінару-практикуму − 8 вересня з 9.00 до 12.00 
год. за адресою: м.Суми, вул.Августовська, 14-а, Сумський обласний центр 
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю.  

Проїзд від залізничного вокзалу м.Суми: маршрутним таксі №№ 11, 16, 3 до 
зупинки “Хіммістечко”. 

Від`їзд – 10 вересня. Учасників семінару просимо завчасно придбати проїзні 
квитки на зворотний шлях. 

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

0 (542) 65-44-14, 33-11-85, e-mail: center@ukrpost.net. 
Додаток: на 3 арк. 

 
 
Заступник Міністра     І.П.Зайцева 

  
  
Середницька А.Д. 486-15-35-15-35 
Вербицький В.В.430-02-60 
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Додаток  
до листа МОН 
від 27.04.2010 № 1/9-288 

 
Програма 

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

юних натуралістів) 
на тему: “Шляхи оптимізації навчально-виховної, організаційної та методичної роботи  

у сучасному позашкільному навчальному закладі”. 
 

Місце проведення:  Сумський обласний центр позашкільної освіти та роботи з талановитою 
молоддю. 

Термін проведення: 8-10 вересня 2010 року. 
 

 
8 вересня, середа 

До 11.00  Заїзд, поселення учасників семінару. 
Готель “Олімпійський”, УАБС НБУ 

11.00-11.30  Реєстрація учасників семінару. 
11.30-12.00  Обід. 
12.00-13.30  Екскурсійна програма “Місто над Пслом”. 
14.00-14.30  Відкриття семінару. 

Сумський національний аграрний університет  
14.30-14.50  Вітальне слово: 

− представника Сумської ОДА; 
− представника управління освіти і науки Сумської ОДА. 

14.50-18.30  Теоретична частина: 
  − Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку п за шкільного закладу−  

Вербицький В.В., директор Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді, докт. пед. наук. 

  − Оптимізація системи навчально-виховної та методичної роботи сучасного 
позашкільного навчального закладу: проблеми, напрями роботи − заступник 
директора Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді; 

  − Розвиток творчих здібностей дітей та учнівської молоді в процесі пошуково-
дослідницької діяльності в позашкільному навчально-виховному просторі: 
компетентністний підхід, еколого-натуралістичний аспект − Тихенко Л.В. , 
директор Сумського ОЦПО та РТМ, канд. пед.  наук; 

 − Ознайомлення з системою навчально-виховної та методичної роботи 
Сумського міського центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді. 

19.00-20.00  Культурна програма. 
 

 
9 вересня, четвер 

09.00-09.30  Сніданок 
09.30-10.00  Організація роботи Сумського обласного центру позашкільної освіти та 

роботи з талановитою молоддю. Презентація закладу. 
10.00-13.00 Модуль 1. Організаційно-педагогічні основи діяльності сучасного 

позашкільного навчального закладу: 



  − Управління позашкільним навчальним закладом: проблеми оптимізації 
структури, змісту, організаційних форм і методів− Тихенко Л.В. , директор 
Сумського ОЦПО та РТМ, канд. пед.  наук; 

 − Організація управлінської діяльності у позашкільному навчальному закладі: 
психологічний аспект − Сидоренко Н.Ю. практичний психолог Сумського 
ОЦПО та РТМ; 

  − Планування роботи позашкільного навчального закладу у контексті 
оптимізації змісту, форм і методів еколого-натуралістичної діяльності дітей та 
учнівської молоді (з досвіду роботи позашкільних навчальних закладів 
області) − Бондар Л.М., заступник директора Сумського ОЦПО та РТМ; 

  − Методична лабораторія: Оптимізація плану всеукраїнських масових 
заходів еколого-натуралістичного спрямування на навчальний рік” (мозковий 
штурм, вироблення концепції). Перегляд структури проспекту річного звіту 
позашкільного навчального закладу за еколого-натуралістичним напрямом 
(робота в групах) − к ерівник: Вербицький В.В., директор Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, докт. пед. наук. 

13.10-14.00  Обід. 
14.00-17.00  Модуль 2. Проблеми організації навчально-дослідницької діяльності учнів у 

позашкільному навчально-виховному просторі: 
  − Реалізація принципу наступності в навчанні основам пошуково-

дослідницької діяльності з природознавства, біології та екології −          Бойко 
Н.Ф., методист Сумського ОЦПО та РТМ; 

 − Виступи учасників семінару з проблеми (по 10 хв.); 
− Проведення учнівських досліджень з ботаніки в умовах Національного 
природного парку “Деснянсько-Старогутський” − Панченко С.М., викладач 
Сумського національного аграрного університету, науковий співробітник 
Національного природного парку “Деснянсько-Старогутський”, канд. біол. 
наук; 

  − Формування дослідницьких компетентностей вихованців гуртків 
гідробіологічного спрямування (презентація авторської системи роботи 
лауреата обласного конкурсу педагогічної майстерності “Золоте серце” 2009 
року) − Павлюченко О.Б., методист Сумського міського центру еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді 

16.00-17.00  “Круглий стіл” з проблем організації навчально-дослідницької діяльності 
еколого-натуралістичного спрямування у позашкільному навчально-
виховному просторі − керівник: Вербицький В.В., директор Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, докт. пед. наук. 

17.00-18.00  Вечеря. 
18.00  Культурна програма. 

 
10

 
 вересня, п’ятниця 

9.00-9.30  Сніданок. 
10.00-12.00  Модуль 3. Сучасні підходи до екологічного виховання дітей та учнівської 

молоді у позашкільному навчальному закладі (Сумський ОЦПО та РТМ): 
  − Формування екологічної компетентності дітей та учнівської молоді в 

позашкільному навчальному закладі − Усатих Т.О., викладач Сумського 
державного педагогічного університету ім. А.С.Макаренка; 

  − Модель організації еколого-краєзнавчої роботи в пересувному 
позашкільному навчальному закладі − Висоцька Л.В., завідуюча відділом 
Сумського ОЦПО та РТМ; 



  − Тренінг як ефективний засіб формування екологічної самосвідомості 
вихованців позашкільних навчальних закладів (інтерактивні форми навчання) 
− Геренко К.О., практичний психолог Сумського ОЦПО та РТМ; 

  − Методична лабораторія: Формування екологічної компетентності 
вихованців середнього шкільного віку в позашкільному навчальному закладі 
(практична робота щодо визначення складових екологічної компетентності 
вихованців; уведення компетентністного підходу у зміст навчально-виховних 
програм) − керівник: Бойко Н.Ф., методист Сумського ОЦПО та РТМ. 

12.00-13.00  Модуль 4. Проблеми “біологізації” позашкільного навчально-виховного 
простору (Сумський ОЦПО та РТМ): 

  − Біологізація позашкільного навчально-виховного простору (з досвіду роботи 
Білопільського ЦДЮТ) − Ручкіна І.В., директор Білопільського районного 
ЦДЮТ; 

  − Актуальні проблеми біологізації навчально-виховного процесу в школах 
раннього творчого розвитку позашкільних навчальних закладів Сумщини − 
Скоробагатько В.С., методист Сумського ОЦПО та РТМ; 

  − “Круглий стіл” з проблеми формування системи біологічної освіти у 
сучасному позашкільному навчальному закладі (обговорення проблеми, 
вироблення рекомендацій) − керівник: Вербицький В.В., директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді, докт. пед. 
наук. 

13.00-14.00  Підведення підсумків роботи семінару. 
Після 14.00         Від’їзд учасників семінару. 
 


