
 

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   14.03  .2013    №   1/9-182                      

від                       на №         ___  

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

Про проведення Всеукраїнського 
педагогічного практикуму  
“Світ творчості”

Відповідно до наказу Міністерства від 03.01.2013 № 2 «Про затвердження 
плану всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
позашкільних  навчальних  закладів  на  2013  рік»   з  18  до  20  червня  ц.р.   у 
м.  Тернополі  відбудеться  Всеукраїнський  педагогічний   практикум  “Світ 
творчості”.  Тема  практикуму:   “Особистісно  орієнтовані  освітні  технології  в 
роботі  позашкільних  закладів  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). 

Реєстрація  учасників  –  18  червня  до  11  год.  за  адресою:  м.  Тернопіль, 
вул. Замкова, 14, готель “Тернопіль”.

Проїзд  від  залізничного  вокзалу  м.  Тернополя:  маршрутним  автобусом 
№ 3,  16,  27,30 або тролейбусом № 11 до зупинки “Кооперативний технікум”. 
Проїзд від автовокзалу м. Тернополя: маршрутним автобусом № 23 до зупинки 
“Кооперативний технікум”.

Від’їзд – 20 червня після 17.00 год.  Учасників заходу просимо завчасно 
придбати квитки на зворотній шлях.

За  підсумками  роботи  педагогічного  практикуму  буде  видано  збірник 
матеріалів.  Учасникам  практикуму необхідно  подати  до  20   квітня  2013  року 
статті  на  поштову  адресу:  Тернопільський  обласний  еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді, вул. Микулинецька, 21, м. Тернопіль та на електронну 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


адресу: ecocentr_ter@ukr.net.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що 

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

(контактна особа –  Вербицький Володимир Валентинович);  у   м.  Тернополі  – 
0 (352)  25-05-46  (контактна особа – Герц Іван Іванович).

 Додаток:  на 3 арк.

Заступник Міністра      Б. М. Жебровський

Середницька А. Д. 481-32-51
Вербицький В.В. 430-02-60



Додаток 
до листа МОНмолодьспорту 
від 14.03.2013 № 1/90182

Програма
Всеукраїнського  педагогічного  практикуму «Світ творчості»

Тема:  «Особистісно  орієнтовані  освітні  технології  в  роботі  позашкільних 
навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму».
Місце проведення:  Тернопільська  область.
Термін проведення: 18-20 червня 2013 року.

18 червня  (вівторок)

Місце роботи: Український дім «Перемога» (бульвар Т.Шевченка, 27)
До 11.00 Заїзд, реєстрація, розміщення учасників практикуму 
13.00-14.00 Обід
14.00-14.30 Огляд тематичної виставки «Дитяча творчість Тернопілля – 

тобі, Україно!»
14.30-15.30 Пленарне засідання:

-  Вітальні  слова  представників  Тернопільської  обласної 
державної  адміністрації,  Тернопільської  обласної  ради, 
Тернопільської міської ради .
Доповіді:
1. «Позашкільна  освіта  та  її  роль  у  творчому  розвитку 
особистості» – Запорожан І. Г., начальник управління освіти 
і  науки  Тернопільської  обласної  державної  адміністрації,  
кандидат педагогічних наук.  
2.  «Модернізація  змісту  позашкільної  освіти  на  засадах 
компетентнісного  підходу»  –  Вербицький В.  В.,  директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської  
молоді, доктор педагогічних наук.

15.30-15.45         Перерва
15.45-18.00         Продовження пленарного засідання:

3.  «Інтерактивні  форми  і  методи  навчання  та  їх  роль  у 
формуванні екологічної свідомості та культури школяра» – 
Герц  І.  І.,  директор  Тернопільського  обласного 
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  
Заслужений працівник народної освіти України.
4. «Особистісно  орієнтовані  педагогічні  технології  та  їх 
застосування в навчально-вихованій роботі» –  Когут О. І.,  
завідувач кафедри педагогіки та психології Тернопільського  
обласного  комунального  інституту  післядипломної  
педагогічної освіти, кандидат філологічних наук.

5. «Практичне  застосування  особистісно  орієнтованих 
технологій  в  роботі  Бережанського  центру 



еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»  –  Бич 
М.  П.,  директор  Бережанського  районного  центру  
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді,  
відмінник освіти України.
6. «Агробіологічне дослідництво як одна із форм становлення 
творчої особистості школяра» – Пида С. В., професор кафедри 
ботаніки  Тернопільського  національного  педагогічного  
університету  ім.  Володимира  Гнатюка,  доктор  
сільськогосподарських наук.
7. «Стан  природоохоронної  справи  на  Тернопіллі»  – 
Сінгалевич О. В.,  начальник державного управління охорони 
навколишнього середовища в  Тернопільській області.

18.00-20.00      Вечеря

19 червня (середа)

Місце роботи: Збаразький, Кременецький, Зборівський  райони.
8.00-8.30      Сніданок (готель «Тернопіль»)
8.30-9.00       Переїзд до м. Збараж.
10.00-11.30 Презентація природоохоронної діяльності навчальних закладів 

Збаразького  району  –  Бернардин  О.  О.,  начальник  відділу  
освіти  Збаразької  районної  державної  адміністрації,  
Альохіна Г. Й., директор Збаразької загальноосвітньої школи  
І-ІІІ ст. № 2, відмінник освіти України 

11.30-12.00      Переїзд до м. Кременець.
12.00-13.00 Презентація  діяльності  Кременецького  комунального 

гуманітарно-педагогічного  інституту  ім.  Тараса  Шевченка  – 
Ломакович А. М.,  ректор інституту, заслужений працівник  
народної  освіти  України,  кандидат  фізико-математичних  
наук, професор.

13.00-14.00      Обід
14.00-15.00 Кременецький ботанічний сад. Круглий стіл «Роль ботанічних 

садів  у  формуванні  екологічної  культури  особистості»  – 
Іваницький Р. С., директор Кременецького ботанічного саду,  
кандидат сільськогосподарських наук.

15.00-15.30      Переїзд до м. Почаєва.
15.30-16.30      Екскурсія до Свято-Успенської Почаївської Лаври.
16.30-17.00      Переїзд до смт. Залізці Зборівського району.
17.00-18.00 Презентація  діяльності  Зборівського  районного  центру 

еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  – 
Семенович  Н.  В.,  директор  Зборівського  районного  центру 
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді. 

18.00-19.00      Вечеря
19.00-19.30        Переїзд до м. Тернополя.



20 червня (четвер)

Місце роботи:  Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді, 
Тернопільський, Теребовлянський райони.
8.00-8.30         Сніданок (готель «Тернопіль»).
8.30-10.00 Ознайомлення з досвідом роботи Тернопільського обласного 

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  – 
Герц  І.  І.,  директор  Тернопільського  обласного 
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  
заслужений працівник народної освіти України

10.00-10.30         Переїзд до смт. Мишковичі Тернопільського району.
10.30-11.30 Презентація  природоохоронної  роботи  навчальних  закладів 

Тернопільського  району  –  Краковецька  М.  Я.,  начальник 
відділу  освіти  Тернопільської  райдержадміністрації,  
Чернець  А.  І.,  директор  Мишковицької  загальноосвітньої  
школи  І-ІІІ ст.

11.30 – 12.00      Переїзд до смт. Дружба.
12.00-12.30 Презентація  природоохоронної  роботи  навчальних  закладів 

Теребовлянського  району  –  Пельо І.  В., начальник  відділу  
освіти Теребовлянської райдержадміністрації,  Цісар М. Г.,  
директор Дружбівської загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. 

12.30-13.00         Переїзд до с. Зарваниця Теребовлянського району. 
13.00-14.00         Екскурсія до Марійського духовного центру Зарваниця.
14.00-15.00         Обід
15.00-15.30 Переїзд  до  Тернопільського  обласного 

еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді, 
ознайомлення з роботою центру.

15.30-17.00         Підведення підсумків педагогічного практикуму. 
З 17.00         Від’їзд учасників педагогічного практикуму.


