
  
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         №  _1/9-433_                    
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  
семінару-практикуму 
 

На виконання Державної цільової програми розвитку позашкільної 
освіти на період до 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України №785 
від 27.11.2010), відповідно до наказу Міністерства від 18.01.2011 №36                    
“Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних навчальних закладів 
України у 2011 році” з 27 до 29 вересня ц. р. у Луганській області 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді буде 
проведений Всеукраїнський семінар-практикум “Організація навчально-
дослідницької та практичної діяльності учнів у об’єктах захищеного ґрунту”. 

Учасники семінару-практикуму ознайомляться з досвідом роботи 
загальноосвітніх, позашкільних і вищих навчальних закладів Луганської 
області щодо організації навчально-дослідницької та практичної роботи 
учнів у об’єктах захищеного ґрунту, вирощування декоративних, квіткових 
та овочевих рослин, із сучасними напрямами розвитку садово-паркового 
мистецтва тощо. 

До участі в заході запрошуються керівники творчих учнівських 
об’єднань, методисти (завідуючі відділами) еколого-натуралістичних центрів 
(станцій юних натуралістів), які координують даний напрям, – по 1 
представнику з Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та 
Севастополя. 

За результатами роботи семінару-практикуму буде виданий збірник 
матеріалів “Сучасні технологічні та методико-дослідницькі аспекти розвитку 
теплиць навчальних закладів та їх використання у навчально-виховному 
процесі”. Статті для опублікування у збірнику необхідно подати                     
до 15 вересня ц.р. на електронну адресу: lugenc@rambler.ru. 

Заїзд та реєстрація учасників – 27 вересня до 12.00 год. за адресою: 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


м.Луганськ, вул. Радянська,76, готель “Луганськ”.  
Проїзд від залізничного вокзалу м.Луганська: маршрутними  таксі 

№150, 166, 129 – до зупинки “Готель «Луганськ»”;  від автовокзалу:  
маршрутними  таксі №170, 135 – до зупинки “Готель «Луганськ»”, №111, 
197, 152, 137, 187 та трамваєм №6, 13  – до зупинки  “Університет”. 

Від’їзд – 29 вересня після 17.00 год. з м. Алчевська. 
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 
Додаткова інформація – за телефонами у м. Києві:  0 (44) 430-02-60, у 

м.Луганську: 0 (642) 65-97-39 (контактна особа – Яковлєв Володимир 
Афанасійович); e-mail: lugenc@rambler.ru. 
 Додаток: на 2 арк. 
 
 
Заступник Міністра            Б.М. Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 486-15-35 
Вербицький В.В.   430-02-60 



Додаток до листа  
МОНмолодьспорту 
06.06.2011 № 1/9-433 

Програма 
Всеукраїнського семінару-практикуму “Організація навчально-дослідницької 

 та практичної діяльності учнів у об’єктах захищеного ґрунту” 
 

Місце проведення:     м. Луганськ, м. Сєвєродонецьк, м. Алчевськ  
Термін проведення:   27-29 вересня 2011 р. 
 

27 вересня, вівторок 
 

до 12.00 Заїзд, поселення, реєстрація учасників семінару-практикуму 
(готель „Луганськ” ). 

12.20 – 12.50 Обід. 
13.00 –13.30 Відкриття семінару-практикуму 

 (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) 
Вітальне слово: 
- Мірошник Р.В., заступник голови Луганської обласної державної 

адміністрації; 
- Вербицький В.В., директор Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор; 
-  Цимбал І..І, начальник управління освіти і науки Луганської обласної 

державної адміністрації, кандидат педагогічних наук, доцент; 
- Дьяченка В.Д., декан факультету природничих дисциплін Луганського 

національного університету імені Тараса Шевченка, доктор хімічних 
наук, професор. 

13.30 –15.00 Пленарне засідання: 
1. Методика вирощування саджанців декоративних кущів, дерев, 

розсади квіткових та декоративних рослин у закритому ґрунті 
(стимулятори, контейнери,  ґрунтосуміші, добрива тощо). 
Презентація роботи розсадника „Ільєнський" Луганського 
національного університету імені Тараса Шевченка. 

2. Ландшафтний дизайн та сучасні принципи озеленення територій 
навчальних закладів. 

3. Перспективні сорти овочевих культур та методики їх вирощування у 
закритому ґрунті. 

4. Перспективні напрямки використовування закритого ґрунту для  
виробничої діяльності об’єднань загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів (вирощування грибів, „зелений конвеєр”, 
виробництво високоякісного ґрунту за допомогою культури 
черв’яків тощо). 

5. Тематика та перспективні напрямки дослідницької роботи у 
закритому ґрунті.  

6. Використовування шкільної оранжереї при викладанні курсу біології 
у загальноосвітньому навчальному закладі (Анісімов В.С., вчитель 
біології СЗОШ №11 м. Луганська). 

15.00–15.20 Кава-брейк. 
15.20–20.00 Екскурсія до зимового саду Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка. 
18.00-20.00 Культурно-екскурсійна програма. 

 
 

 



28 вересня, середа 
 

8.00 – 8.30 Сніданок. 
9.00 – 12.00 Переїзд до м. Сєвєродонецька, поселення учасників семінару 

(готель „Сіверський Донець”). 
12.00 – 12.30 Обід. 
12.30 – 17.00 Продовження роботи семінару-практикуму  

(управління освіти м.Сєвєродонецька) 
Вітальне слово: 
- Казаков В..В., мер м. Сєвєродонецька;  
- Башкатов О.В., начальник управління освіти м.Сєвєродонецька. 
Пленарне засідання: 
1. Презентація система роботи Сєвєродонецькою міськСЮН. 
2. Ознайомлення з досвідом роботи міськСЮН щодо організації 

навчального процесу на базі шкільної теплиці (ЗОШ 4, 8, 16, 17). 
3. Співпраця міськСЮН з навчальними закладами міста; зовнішнє та 

внутрішнє озеленення навчальних закладів міста (оглядово). 
4. Знайомство з організацією навчального процесу міськСЮН на базі 

ЗОШ № 14, 20 (оглядово). 
17.00 –18.30 Екскурсійна програма. 
18.30 Вечеря. 

 
29 вересня, четвер 

 
8.00 –8.30 Сніданок. 
8.30 – 9.00 Переїзд до ЗАТ “Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»”. 
9.00 – 11.00 Ознайомлення з виробництвом та теплично-оранжерейним комплексом 

ЗАТ “Сєвєродонецьке об’єднання «Азот»”. 
11.00 –11.30 Обід . 
11.30 –13.00 Переїзд до с. Олексіївка Перевальського району. 
13.00 –14.00 Екскурсія до музею Бориса Грінченка; знайомство з “Грінченківською 

природно-літературною стежкою”  (Олексіївська школа-гімназія І-ІІ ст. 
Перевальського району). 

14.00 –14.20 Переїзд до м. Алчевська. 
14.20 – 17.00     Ознайомлення з досвідом роботи Алчевського міського центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді щодо реалізації 
проектів озеленення міста, організації роботи комплексу біостанції: 
теплиця, тваринницький комплекс, навчально-дослідної земельної 
ділянки…  
    Круглий стіл з обміну досвідом роботи. 
    Закриття семінару-практикуму. 

Після 17.00 Від’їзд учасників з м. Алчевська. 
 

* Організатори семінару-практикуму залишають за собою право вносити зміни у 
програму заходу. 


