
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ
01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry  @  mon  .  gov  .  ua

від  08.09.2014    № _1/9-450_                   

від __________ на №                

Департаменти (управління) освіти і науки 
обласних, Київської міської державних 
адміністрацій

Про проведення Всеукраїнського 
педагогічного практикуму  
«Світ творчості»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 10.01.2014 №21
«Про  затвердження  плану  всеукраїнських  заходів  з  підвищення  кваліфікації
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2014 рік» з 8 до 10
жовтня ц.р. у м. Львів Національним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді спільно з Львівським обласним центром еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді буде проведений Всеукраїнський педагогічний  практикум «Світ
творчості». (програма додається).

До  участі  в  заході  запрошуються  директори  обласних,  міського  (м. Київ)
позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму.

Реєстрація  учасників  –  8  жовтня  до  11  год.  за  адресою:  м. Львів,
пр. Чорновола, 7, готель «Львів».

Проїзд від залізничного вокзалу  м.  Львів:  маршрутним автобусом № 31 до
зупинки «Готель «Львів». Проїзд від автовокзалу: маршрутним автобусом № 3а до
зупинки «Кінцева» (готель «Львів»)».

Від’їзд  –  10  жовтня  після  17.00  год.  Учасників  заходу  просимо  завчасно
придбати квитки на зворотній шлях.

Учасникам практикуму подати  до  15  вересня  2014  року тези  доповідей на
електронну адресу:  lodenc@ukr.net.  Вимоги до оформлення тез розміщені на сайті
www.nenc.gov.ua.

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає.
Детальна інформація – за тел.: у м. Київ – 0 (44) 430-02-60 (контактна особа –

Вербицький  Володимир  Валентинович);  у  м.  Львів  –  0 (32) 276-40-07  (контактна
особа – Кийко Андрій Олександрович).

 Додаток:  на 2 арк.

Заступник Міністра         Павло Полянський

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

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:lodenc@ukr.net
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Додаток 
до листа МОН України 
від 08.09.2014 № 1/9-450

Програма
Всеукраїнського  педагогічного  практикуму «Світ творчості»

Тема:  Реалізація  ідей  освіти  збалансованого  розвитку  на  основі  інтеграції
позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  спрямування  і
об’єктів природно-заповідного фонду.
Місце проведення:  м. Львів.
Термін проведення: 8-10 жовтня 2014 року.

8 жовтня  (середа)
До 11.00   Заїзд,  реєстрація,  розміщення учасників педагогічного практикуму в

готелі «Львів» (м.  Львів, пр. Чорновола, 7).
11.00-13.00    Екскурсійна програма «Вулицями древнього Львова».
14.00-14.30  Переїзд  до  Львівського  державного  палацу  учнівської  молоді

(м. Львів, пл. Петрушевича, 4).
14.30-15.00  Ознайомлення з експозицією виставки «Позашкільна творчість».
15.00-18.00  Пленарне засідання:

Доповіді:
1.Стан та перспективи розвитку освіти Львівщини –  департамент
освіти і науки Львівської обласної державної адміністрації.  
2.  Стратегія  розвитку  позашкільного  навчального  закладу  в
сучасних  умовах  –  Вербицький  Володимир  Валентинович,
директор  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор.
3.  Використання  освітнього  потенціалу  об’єктів  природно-
заповідного  фонду  області  в  системі  еколого-біологічної  освіти
учнівської  молоді  -  Біляк  Михайло  Васильович, директор
Яворівського національного природного парку.
4. Сучасний  стан  та  перспективи  розвитку  природно-заповідного
фонду  Львівської  області –  Балицький  Олексій  Михайлович,
директор департаменту екології та природних ресурсів ЛОДА.
5.  Значення  еколого-натуралістичної  освіти  школярів  для
збереження природно-заповідного фонду області  –  Кийко Андрій
Олександрович, директор КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ».

19.00-21.00   Культурна програма.

9 жовтня (четвер)
8.30-10.00    Переїзд до Яворівського району. 
10.00-11.30  Презентація  природоохоронної  діяльності  навчальних  закладів

Яворівського  району  –  відділ  освіти  Яворівської  районної
державної адміністрації; Косик Наталія Михайлівна, директор
Старичівської  загальноосвітньої школи  І-ІІІ ст. 

12.30-14.00 Природний заповідник «Розточчя».



 Про досвід роботи навчально-просвітницького екологічного центру
природного  заповідника  «Розточчя»  та  підвищення  його  ролі  в
контексті  екологізації  освіти –  Стремець Галина Володимирівна,
заступник  директора  з  наукової  роботи  заповідника  «Розточчя»,
кандидат сільськогосподарських наук.

  Екскурсія в музей природи заповідника. 
15.00-16.30  Яворівський  національний  природний  парк.  Круглий  стіл  «Роль

об’єктів природно-заповідного фонду в екологічній освіті і вихованні
школярів». 

16.30-18.00  Екскурсія екологічною стежкою «Лелехівка» Яворівського НПП.
20.00-21.00   Переїзд до м. Львова

10 жовтня (п’ятниця)
9.00-11.30  Біологічний  факультет  Львівського  національного  університету

ім. Івана Франка.
1.  Партнерство  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного  спрямування  та  вищих  навчальних  закладів  –
основа  комплексного  навчання  та  виховання  учнівської  молоді  -
Хамар  Ігор  Степанович,  декан  біологічного  факультету  ЛНУ
ім. І. Франка, доцент, кандидат біологічних наук.
2.  Екскурсія  зоологічним  музеєм  біологічного  факультету  ЛНУ
ім. І. Франка.

11.30-13.00  Ознайомлення  з  досвідом  роботи  Львівського  міського  еколого-
натуралістичного  центру  –  Антахович  Ігор  Павлович,  директор
Львівського міського еколого-натуралістичного центру.

14.30-16.00 Ознайомлення з досвідом роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»– Кийко Андрій
Олександрович, директор КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ».

16.00-17.00   Підведення підсумків  практикуму. 
З 17.00          Від’їзд учасників практикуму.


