
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua 

 

від   06.06.2011         №  _1/9-432__                    
від   ___ на №    

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

 

Про проведення Всеукраїнського 
педагогічного практикуму “Світ творчості” 
 
 Відповідно до наказу Міністерства від 18.01.2011 року № 36 “Про підвищення 
кваліфікації кадрів позашкільних навчальних закладів України у 2011 році” з 20 по 22 
вересня ц.р. у м. Запоріжжі відбудеться Всеукраїнський педагогічний практикум “Світ 
творчості” на тему “Створення освітнього середовища для реалізації нахилів та 
здібностей дитини в умовах позашкільного навчального закладу еколого-
натуралістичного напряму” (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). 
 За підсумками роботи педагогічного практикуму планується видання збірника 
матеріалів. Учасникам практикуму необхідно статті  подати до 20 червня ц.р. на 
поштову адресу: Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді, вул.Чарівна, 11, м. Запоріжжя (з поміткою на конверті “Світ 
творчості”) та на електронну адресу: KZZOCENTUM@ukr.net. 
 Заїзд та реєстрація учасників – 20 вересня до 10 год. за адресою: м.Запоріжжя, 
вул.Чарівна, 11, Запорізький обласний центр еколого-натуралістичної творчості 
учнівської молоді. 
 Від’їзд – 22 вересня 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. Запоріжжі – за телефонами: 0 (612) 65-46-56, 0 (67) 584-09-94,    e-
mail:  KZZOCENTUM@ukr.net. 

Додаток: на 2 арк. 
 
 

Заступник Міністра            Б. М. Жебровський 
 
Середницька А.Д. 486-15-35, 
Вербицький В.В.   430-02-60 
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Додаток   
до листа МОНмолодьспорту 

                                                                                                         06.06.2011 № 1/9-432 
 
 

Програма 
проведення Всеукраїнського педагогічного практикуму “Світ творчості” 

 
Місце проведення:   м. Запоріжжя. 
Термін проведення: 20-22 вересня 2011 року. 

 
20 вересня, вівторок 

До 10.00     – Заїзд, реєстрація, розміщення учасників семінару-практикуму.  
10.00-12.45 – Екскурсійна програма “Хортиця крізь віки”. 
13.00-14.00 – Обід. 
14.00-15.30 – Ознайомлення з досвідом роботи Запорізького обласного Центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді. 
15.30-17.00 – Пленарне засідання: 

- Стан та перспективи розвитку освіти Запорізького краю – Вєрозубов О.Г., 
начальник управління освіти і науки  Запорізької облдержадміністрації; 

- Позашкільна освіта еколого-натуралістичного напряму в Україні: стан, 
проблеми, стратегія розвитку – Вербицький В.В., директор Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства, доктор 
педагогічних наук, професор; 

- Підвищення рівня екологічної культури учнівської молоді шляхом введення 
курсу “Екологія рідного краю” в навчальні програми навчальних закладів 
області – Ястребова В.Я., проректор Запорізької обласної академії 
післядипломної педагогічної освіти,  кандидат педагогічних наук; 

- ЗОЦЕНТУМ – координаційно-методичний центр еколого-натуралістичної, 
природоохоронної та дослідницької діяльності учнів в області – Ульянова О.І., 
директор Запорізького обласного Центру еколого-натуралістичної творчості  
учнівської молоді; 

- Спільна діяльність учнівської молоді та Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища як один з вагомих чинників у 
вирішенні екологічних проблем – Лихасенко Ф.І., заступник начальника 
Державного управління охорони навколишнього природного середовища в 
Запорізькій області; 

- Партнерство позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного 
напряму та вищих навчальних закладів – основа комплексного навчання та 
виховання обдарованої молоді – Омельянчик Л.О., декан біологічного 
факультету Запорізького Національного університету, доктор 
фармацевтичних наук, професор, завідуюча кафедрою хімії; 

- Шляхи залучення школярів сільської місцевості до участі в міжнародних та 
всеукраїнських екологічних програмах, проектах, акціях – Оніщенко В.І., 
начальник відділу освіти Василівської  райдержадміністрації; 

- Роль Запорізького міського дитячого ботанічного саду в охороні довкілля 
промислового міста –  Єрьоміна Т.І.,  директор Запорізького міського дитячого 
ботанічного саду, заслужений працівник освіти України. 

17.00-17.30 – Кава-брейк. 
17.30-19.00 – Презентація діяльності Запорізького міського дитячого ботанічного саду. 
19.00-20.00 – Вечеря. 



21 вересня, середа 
08.00-08.30 – Сніданок. 
08.30-10.00 – Переїзд до м. Мелітополя. 
10.00-13.00 – Теоретична частина практикуму (на базі Мелітопольського центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді та Мелітопольського державного 
педагогічного університету): 
- Розвиток екологічних компетенцій учнівської молоді засобами гурткової роботи 

– Тараненко І.А.,  виконуюча обов’язки директора Мелітопольського центру  
еколого-натуралістичної творчості  учнівської молоді; 

- Використання агробіологічного комплексу вищого навчального закладу та 
навчально-дослідної земельної ділянки еколого-натуралістичного центру для 
підвищення ефективності навчально-виховного процесу в загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладах – викладачі Мелітопольського державного 
педагогічного університету. 

13.00-14.00 – Обід. 
14.00-16.30 – Екскурсійна програма з відвідуванням Національного історично-археологічного 

заповідника “Кам’яна Могила” та заказника “Цілющі джерела с. Терпіння”. 
16.00-16.45 – Переїзд до с. Мала Білозерка. 
16.45-17.15 – Кава-брейк. 
17.15-18.30 – Презентація діяльності Малобілозерської естетичної гімназії-інтернату “Дивосвіт” 

– Овсієнко Я.М., директор  Малобілозерської естетичної гімназії-інтернату 
“Дивосвіт”. 

18.30-20.00 – Переїзд до м. Запоріжжя 
20.00           – Вечеря. Культурна програма. 
 

22 вересня, четвер 
08.00-08.30 – Сніданок. 
08.30-10.30 – Продовження практикуму: 

- Створення освітнього середовища для реалізації нахилів та здібностей дітей з 
особливими потребами у процесі введення профільного навчання (спеціалізації 
“ландшафтний дизайн”, “народні ремесла” тощо) – Нечипоренко В.В., 
директор Національного навчально-реабілітаційного багатопрофільного 
центру. 

10.30-11.00 – Кава-брейк. 
11.00-11.30 – Переїзд до Запорізького національного університету. 
11.30-13.00 – Відвідування екологічної лабораторії біологічного факультету Запорізького 

національного університету. 
13.00-14.30 – Відвідування обласного фестивалю юних екологів та натуралістів “Юннатівські 

зорі”. 
15.00-16.00 – Обід. 
Після 16.00 – Від’їзд учасників практикуму. 
 


