
  
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   24.05.2012  №   1/9-405                       
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 27.02.2012 № 151 “Про 
затвердження плану Всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2012 рік” з 3 
до 6 липня ц.р. у м. Черкасах відбудеться Всеукраїнський педагогічний 
практикум “Світ творчості” на тему: “Комплексний підхід у формуванні 
екологічної свідомості та залученні до науково-дослідницької роботи 
обдарованої молоді засобами позашкільної освіти” (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). 

Заїзд та реєстрація учасників – 3 липня до 10 год. за адресою: м.Черкаси, 
вул. Смілянська, 132, Черкаський обласний центр еколого-натуралістичної 
творчості, мала академія наук учнівської молоді. 

Від'їзд – 6 липня 2012 року після 13.00 год. Учасників заходу просимо 
завчасно придбати квитки на зворотній шлях. 

За підсумками роботи педагогічного практикуму планується видання   
збірника матеріалів. Учасникам практикуму необхідно до 20  червня 2012 року 
подати статті на поштову адресу: Черкаський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості, мала академія наук учнівської молоді,   
вул. Смілянська, 132, м. Черкаси та на електронну адресу:     

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


chocentmanum@mail.ru. 
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. Черкаси – за телефонами: 0 (472) 63-47-28, 
63-45-71, е-mail: chocentmanum@mail.ru. 
 Додаток: на 3 арк. 
 
 
Заступник Міністра            Б. М. Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вербицький В. В. 430-02-60 
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Додаток 
до листа МОНмолодьспорту 
від 24.05.2012 № 1/9-405 

 
Програма 

Всеукраїнського семінару-практикуму  “Світ творчості” 
 
Тема: Комплексний підхід у формуванні екологічної свідомості та залученні до 
науково-дослідницької роботи обдарованої молоді  засобами позашкільної освіти          
Місце проведення: Черкаська область 
Термін проведення: 3-6 липня 2012 року 
 

3 липня (вівторок) 
Місце роботи: Черкаський обласний Центр еколого-натуралістичної творчості, малої 

академії наук учнівської молоді (м. Черкаси, вул. Смілянська, 132) 
 

До 10.00 
 

Заїзд, реєстрація, розміщення учасників семінару в готелі “Росава” 
(м. Черкаси, вул. Фрунзе, 29) 

10.00-12.00 Екскурсійна програма “Черкаси: історія та сучасність” 
12.00-13.30 Ознайомлення з досвідом роботи Черкаського обласного Центру         

еколого-натуралістичної творчості, територіального відділення малої 
академії наук учнівської молоді 

13.30-14.30 Обід 
14.30-17.45 Пленарне засідання: 
 1. Позашкільна освіта еколого-натуралістичного напрямку в Україні: стан, 

проблеми, стратегія розвитку – Вербицький В.В., директор Національного 
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України, доктор педагогічних наук, професор. 

   2. Черкащина – Шевченків край – Прітченко Т.Ф., заступник голови 
Черкаської обласної державної адміністрації, Черняк В.П., Голова 
Черкаської обласної ради. 

   3. Освіта Черкащини: стан та перспективи розвитку – Шарапа І.Д., начальник 
Головного управління освіти і науки Черкаської облдержадміністрації. 

 4. Інтерактивні форми та методи роботи з учнями в загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладах – Чепурна Н.М., ректор Черкаського 
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних працівників. 

 5. Творчий розвиток особистості як складова змісту позашкільної  
еколого-природничої освіти учнівської молоді – Дерій С.І., доцент кафедри 
екології та агробіології Черкаського національного університету ім. Б. 
Хмельницького, кандидат біологічних наук. 

 6. Перспектива розвитку педагогічних технологій у роботі з обдарованою 
учнівською молоддю - Ляшенко Ю.О., директор Навчально-наукового 
інституту фізики, математики та комп’ютерно-інформаційних систем 
Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького, кандидат 
фізико-математичних наук. 

 7. Стан лісового господарства Черкащини та  просвітницька робота  з 
учнівською молоддю - Горда В.І., головний лісничий Черкаського обласного 
управління лісового та мисливського господарства. 

16.00-16.20 Перерва 
16.20-17.00 Продовження пленарного засідання: 

8. Еколого-натуралістична освіта Черкащини: історія розвитку, проблеми, 
перспектив –  Козинець А.Й., директор Черкаського обласного Центру 
еколого-натуралістичної творчості, малої академії наук учнівської молоді. 

  9. Організація дослідницької роботи з учнями на навчально-дослідній ділянці 



в малокомплектній школі -  Гуржій Т.М., вчитель біології Малоржавецького 
навчально-виховного комплексу Канівської районної ради. 

 10. Розвиток творчих здібностей учнів в системі позашкільної освіти                  
(з досвіду роботи Черкаської районної станції юних натуралістів) -         
Насонова Г.О., директор Черкаської районної станції юних натуралістів. 

 11. Формування  природоохоронного світогляду учнів через інноваційні 
форми та методи роботи еколого-натуралістичного центру (з досвіду роботи ) 
– Курінська Л. В., директор Уманського міського Центру 
еколого-натуралістичної  творчості учнівської молоді. 

18.00-20.00 Вечеря. Культурна програма. 
 

4 липня (середа) 
Місце роботи:  м. Корсунь-Шевченківський,  с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району 
 
8.00-8.30 Сніданок. 
8.30-10.00 Переїзд до м. Корсунь-Шевченківський. 
10.00-10.10 Привітання: 

- ІвашкевичаА.Г., голова Корсунь-Шевченківської райдержадміністрації; 
10.10-10.20 - Полтавець Ю.В., начальник  відділу  освіти  Корсунь-Шевченківської 

райдержадміністрації. 
10.20-11.20 Презентація діяльності Корсунь-Шевченківського районного Будинку 

дитячої та юнацької творчості – ГриценкоТ.В., директор 
Корсунь-Шевченківського районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості. 

11.20-11.35 Переїзд до еколого-натуралістичного відділу Корсунь-Шевченківського 
районного Будинку дитячої та юнацької творчості. 

11.35-11.50 Ознайомлення з досвідом роботи еколого-натуралістичного відділу 
Корсунь-Шевченківського районного Будинку дитячої та юнацької творчості 
– Рябчич Н. П., завідувачка еколого-натуралістичного відділу 
Корсунь-Шевченківського районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості. 

11.50-13.00 Ознайомлення з матеріально-технічною базою еколого-натуралістичного 
відділу Корсунь-Шевченківського районного Будинку дитячої та юнацької 
творчості. 

13.00-13.30 Обід. 
13.30-15.00 Екскурсія до Корсунь-Шевченківського історико-краєзнавчого заповідника. 
15.00-16.00 Переїзд до с. Сахнівка Корсунь-Шевченківського району. 
16.00-18.00 “Педагогічна спадщина народного вчителя, академіка  О.А. Захаренка” 

(ознайомлення з досвідом організації навчально-виховної роботи з учнями в 
Сахнівській Авторській імені О.А. Захаренка школі) – Рибалко І.Л., 
директор Сахнівської Авторської ім. О.А. Захаренка школи 
Корсунь-Шевченківського району; Фірош Т.М., завуч Сахнівської Авторської 
ім. О.А. Захаренка школи Корсунь-Шевченківського району;  Кириленко Л.В., 
вчитель біології Сахнівської Авторської  ім. О.А. Захаренка школи 
Корсунь-Шевченківського району. 

18.00-19.00 Вечеря. 
19.00-20.30 Переїзд до м. Черкаси. 
 

5 липня (четвер) 
Місце роботи: м. Канів; с. Коробівка Золотоніського району 
 
8.00-8.30 Сніданок. 
8.30-10.00 Переїзд до м. Канева. 
10.00-10.10. Привітання: 



- Ніколенко В.В., мер м. Канева; 
10.10-10.15 - Голда Н.А., завідуюча відділом освіти Канівської міської ради. 
10.15-11.30 Ознайомлення з досвідом організації різних форм експедиційних та 

польових досліджень в  умовах заповідної зони – Чорний М. Г., 
директор Канівського природного заповідника;  Шевчик В.Л., науковий 
співробітник Канівського природного заповідника, кандидат 
біологічних наук;  Огреба Л.М., завідуюча відділом екології Черкаського 
обласного центру еколого-натуралістичної творчості, мала академія 
наук учнівської молоді. 

11.30-12.30 Екскурсія до природничого музею Канівського природного 
заповідника. 

12.30-13.30 Обід. 
13.30-15.00 Екскурсія до Музею Т.Г. Шевченка. 
15.00-16.30 Переїзд до с. Коробівка Золотоніського району. 
16.30-16.40 Привітання: 

-  Криницька О.Ю., голова Золотоніської райдержадміністрації; 
16.40-16.50 - Глоба Л.І., завідуюча відділом освіти Золотоніської 

райдержадміністрації. 
16.40 -18.00 - Формування мотивів профорієнтаційного виховання учнівської 

молоді на прикладі роботи Коробівського шкільного лісництва –      
Циба М.М., директор Коробівського навчально-виховного комплексу 
Золотоніської районної ради. 

18.00-19.00 Вечеря. 
19.00-20.00 Переїзд до м. Черкас. 

 
6 липня (п’ятниця) 

 
Місце роботи: Черкаський обласний Центр еколого-натуралістичної творчості, мала 
академія наук учнівської молоді 
 
8.00-8.30 Сніданок. 
9.00-11.00 Обмін досвідом роботи з питань подальшого розвитку 

еколого-натуралістичного напряму позашкільної освіти – “круглий 
стіл” за участю представників Національного еколого- 
натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти,  
молоді та спорту України, управління освіти і науки Черкаської 
обласної державної адміністрації, організаторів та учасників 
Всеукраїнського семінару-практикуму. 

11.00-12.00 Підведення підсумків семінару-практикуму. 
12.00-13.00 Обід. 
Після 13.00 Від’їзд учасників семінару. 
 


