
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10,  м. Київ,  01135,  тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49

E-mail: ministry@mon.gov.ua, код  ЄДРПОУ 38621185

Від   11.06.2013  №   1/9-423                      

На                        від №        ___  

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 
семінару-практикуму 

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 16 до 20 липня ц.р.
у м. Черкасах відбудеться Всеукраїнський семінар-практикум завідувачів відділів
екології,  методистів  обласних  еколого-натуралістичних  центрів  (станцій  юних
натуралістів).  Тема  семінару-практикуму:  “Різноманітні  форми  і  методи
екологічної  освіти  учнівської  молоді  з  використанням  об’єктів
природно-заповідного фонду” (програма додається).

До участі  в заході  запрошуються завідувачі  відділів екології  (методисти)
республіканського  (Автономна  Республіка  Крим),  обласних,  Київського  та
Севастопольського  міських еколого-натуралістичних центрів  учнівської  молоді
(станцій юних натуралістів).

Заїзд та реєстрація учасників – 16 липня до 10 год. за адресою: м.Черкаси,
вул.Фрунзе, 29, готель “Росава”.

Проїзд від залізничного вокзалу м. Черкаси: маршрутними автобусами №
20, 25, 22  до зупинки “Парк Перемоги”.

Від'їзд  – 20 липня 2013 року після  12.00 год.  Учасників заходу просимо
завчасно придбати квитки на зворотній шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Додаткова інформація – за тел.:  у м. Києві – 0 (44) 430-43-90 (контактна
особа – Радченко Тамара Дмитрівна); у м. Черкаси – 0 (472) 63-47-28, 63-45-71,
е-mаіl: chocentmanum@mail.ru (контактна особа – Козинець Анатолій Йосипович).

Додаток: на 3 арк.

Заступник Міністра       Б. М. Жебровський

Середницька А.Д. 481-32-51

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua
mailto:chocentmanum@mail.ru


Додаток 
до листа МОН України 
від 11.06.2013 № 1/9-423

Програма
Всеукраїнського семінару-практикуму 

Тема: “Різноманітні форми і методи екологічної освіти учнівської молоді з 
використанням об’єктів природно-заповідного фонду”.

Місце проведення:  Черкаська область.
Термін проведення: 16-20 липня 2013 року.

16 липня, четвер 

07.00 -10.00  Заїзд, реєстрація, розміщення учасників семінару.
10.00-12.20    Екскурсійна програма “Черкаси: історія та сучасність”.
12.20-12.40  Переїзд до Черкаського обласного Центру еколого-натуралістичної

творчості,  малої  академії  наук  учнівської  молоді  Черкаської
обласної ради.

12.40-13.50 Ознайомлення  з  досвідом  роботи  Черкаського  обласного  Центру
еколого-натуралістичної  творчості,  малої  академії  наук учнівської
молоді.

13.50-14.30   Обід.
14.30-17.45   Вітальне слово:

  представник Черкаської обласної державної адміністрації;
  представник департаменту  освіти і науки облдержадміністрації.
  Пленарне засідання:

- Позашкільна освіта еколого-натуралістичного напрямку в Україні:
стан,  проблеми,  стратегія  розвитку  (Вербицький  В.В., директор
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

-  Екологічні  проблеми  Черкащини  та  шляхи  їх  вирішення
(Звягінцева  О.М.., начальник  Державного  управління  охорони
навколишнього природного середовища в Черкаській област)і.
-  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).
-  Використання  природного  потенціалу  території  для  проведення
природоохоронної  діяльності  (Спрягайло О.В., старший викладач
кафедри  екології  та  агробіології   Черкаського  національного
університету ім.Б.Хмельницького).
- 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:

- Презентація роботи відділу екології Черкаського обласного Центру
еколого-натуралістичної  творчості,  малої  академії  наук  учнівської
молоді  (Іващенко  Н..П., завідуюча  відділу
інструктивно-методичної  роботи Черкаського  обласного  Центру
еколого-натуралістичної творчості, малої академії наук учнівської
молоді).
-  Формування  природоохоронного  світогляду  учнів  за  допомогою
інноваційних  форм  і  методів  роботи  еколого-натуралістичного
центру  (Курінська  Л.В., директор  Уманського  міського  Центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді).
- Розвиток творчих здібностей учнів у системі позашкільної освіти: з
досвіду  роботи  Черкаської  районної  станції  юних  натуралістів
(Насонова  Г.О., директор  Черкаської  районної  станції  юних
натуралістів).
-  Форми  та  методи  роботи  в  позашкільному  закладі  щодо
забезпечення  умов  для  самореалізації  дитини  (Струк  Л.М.,
директор Шполянської районної станції юних натуралістів).

18.00-19.00 Вечеря.

17 липня, п’ятниця
Місце роботи: м. Канів
08.30-10.00   Переїзд до м. Канева.
10.00-10.45   Розміщення  учасників  семінару  у  готелі  Канівського  природного

заповідника.
11.10.10 Вітальне слово:

Ніколенко В.В., міський голова м. Канева.
Голда Н.А., начальник відділу освіти Канівської міської ради.
Ознайомлення з досвідом організації різних форм експедиційних та
польових досліджень в умовах заповідної зони 

12.30-13.30 Оглядова екскурсія до музею природи.
13.30-14.30 Обід.
14.30-15.30 Екологічний маршрут по території  заповідника «Велике Скіфське

городище»
15.30-17.30 Охорона об’єктів природно-заповідного фонду (Петриченко О.Д., 

головний природознавець ВСДО).
17.30.18.30 Вечеря

18 липня, субота 
Місце роботи: м. Канів
8.30-9.30 Сніданок
9.30-12.30 Орнітологічна  фауна  Канівського  природного  заповідника

(Яблоновська-Грищенко Є..Д, кандидат біологічних наук).
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12.30-13.30 Обід
13.30-14.30 Екологія,  охорона  навколишнього  середовища  та  збалансоване

природокористування  (Піняк  М.В. завідувач  навчальної
лабораторії Канівського природного заповідника).

14.30-17.00  Оглядова  екскурсія  територією Шевченківського  національного
заповідника та музею Т.Г. Шевченка.

18.00-19.00 Вечеря
19 липня, неділя

Місце роботи: м. Канів
8.30-9.30 Сніданок
9.30-12.30 Актуальні  питання  вивчення  рослинного  світу  у  системі

позашкільної  екологічної  освіти  та  виховної  роботи
(Шевчик  В.Л,,  старший  науковий  співробітник,  кандидат
біологічних наук).

12.30-13.30 Обід
13.30-15.00 Оглядова екскурсія по м. Каневу. 
15.00-16.00 Екскурсія до музею Декоративно-прикладного мистецтва імені 

А.М. Гайдара. Історичний музей м.Канева.
16.00-17.00 Екологічний  компонент  навчально-виховного  процесу  в

позашкільних  навчальних  закладах  (Радченко  Т.Д., завідувач
відділу екології Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді).

17.00-18.00 Круглий стіл: «Зерна досвіду екологічної роботи в позашкільних
закладах еколого-натуралістичного спрямування».

18.00-19.00 Вечеря

20 липня 
8.00-9.00 Сніданок.
9.00-11.00 Підведення підсумків семінару-практикуму.
11.00-12.00 Обід. 
Після 12.00           Від'їзд учасників семінару.
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