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Директорам
обласних еколого-натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів)
Про проведення Всеукраїнського
педагогічного практикуму
„Світ творчості”
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 25 грудня
2015 року № 1360 „Про затвердження Плану всеукраїнських і міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік
(за основними напрямами позашкільної освіти) та Плану семінарівпрактикумів для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів
на 2016 рік” з 14 по 16 червня 2016 року у місті Рівне Національним
еколого-натуралістичним центром учнівської молоді спільно з комунальним
закладом „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради буде
проведено Всеукраїнський педагогічний практикум „Світ творчості” на тему
„Формування трудових цінностей та екологічної свідомості особистості у
шкільних лісництвах”.
До участі в заході запрошуються директори обласних та Київського
міського еколого-натуралістичних центрів учнівської молоді (станцій юних
натуралістів).
За підсумками роботи педагогічного практикуму планується видання
збірника матеріалів. Просимо учасників практикуму надіслати тези доповідей
до 17 квітня 2016 року на електронну адресу закладу.
Тези в об’ємі до 2-х сторінок повинні бути надруковані в текстовому
редакторі Word шрифтом Times New Roman 14 pt. Параметри сторінки –
формат А4 (210х297 мм) з полями: верхнє, нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве
– 15 мм. Інтервал – одинарний. Файл з доповіддю подається без нумерації
сторінок. Назва доповіді друкується великими літерами (шрифт 14) з
вирівнюванням по центру. Справа під назвою доповіді – ім’я та по батькові,
прізвище авторів (повністю), нижче, через два інтервали симетрично тексту –
повна назва закладу. У тексті чітко виділити постановку задачі, елементи
новизни та стислі висновки.

З метою належної організації практикуму просимо учасників заповнити
заявку (додається) та надіслати її до 17.04.2016 року на електронну адресу
rivneosun2007@ukr.net
Заїзд та реєстрація учасників 14 червня до 12 години за адресою:місто
Рівне, вулиця Київська 36, готель „Турист”. Проїзд від залізничного вокзалу
до готелю маршрутним автобусом № 64 або тролейбусом № 3 до зупинки
„Атовокзал”.
Проживання учасників семінару в готелі: 250 грн./доба.
Організаційний внесок - 250 грн.
Від’їзд учасників – 16 червня 2016 року після 17.00 год.
Просимо учасників заходу завчасно придбати квитки на зворотній
шлях.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає.
Додаткова інформація – за телефонами: у м. Києві – 0(44) 430-02-60,
у м. Рівному – 0(362) 23-01-49. Контактна особа – Остафійчук Тетяна
Василівна, м.т. 0509454324 або 0965195232, Мороз Євдокія Павлівна, м.т.
095 6314000.
Додатки: на 3 аркушах.

Директор
комунального закладу
„Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради

Т. Остафійчук

Додаток 1
до листа комунального закладу
„Станція юних натуралістів”
Рівненської обласної ради
від 15.02.2016 № 01-04/40
Заявка
учасника Всеукраїнського педагогічного практикуму
„Світ творчості”
Прізвище ________________________________________________________
Ім’я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Назва та адреса закладу: ____________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Посада ___________________________________________________________
Контактні телефони (стаціонарний, мобільний):
__________________________________________________________________
Е-mail
_________________________________________________________________
Тема статті: ________________________________________________________
__________________________________________________________________
Час прибуття __________________________
Вид транспорту ________________________
Час від’їзду ___________________________

Додаток 2
ПЛАН
проведення Всеукраїнського педагогічного практикуму
„Світ творчості” для директорів обласних еколого-натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів)
„Формування трудових цінностей та екологічної свідомості
особистості у шкільних лісництвах”
До 12.00
14.00-16.00

14 червня 2016 року
Заїзд, реєстрація, розміщення, учасників Всеукраїнського
педагогічного практикуму „Світ творчості” (м. Рівне, вул.
Київська, 36, готель „Турист”);
Пленарне засідання педагогічного практикуму „Світ
творчості” (м. Рівне, вул. В.Чорновола, 79б, комунальний
заклад „Станція юних натуралістів” Рівненської обласної
ради:
„Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна
робота в умовах реформування освіти” - Г.М. Таргонський,
начальник управління освіти і науки Рівненської обласної
державної адміністрації;
„Позашкільна освіта сталого розвитку у контексті
інноваційної та дослідно-експериментальної роботи” В.В. Вербицький, директор Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді, доктор
педагогічних наук, професор;
„Учнівські лісництва області - важлива ланка
екологічного виховання молоді. Шляхи та перспективи їх
розвитку” – М.Х. Шершун, професор економічних наук,
голова Рівненської обласної організації Товариства
лісівників України;
„Співпраця науковців університету із закладами освіти
у справі формування патріотизму та екологічної свідомості
молоді” – Р.Р. Шикула,старший викладач кафедри біології
Міжнародного економіко- гуманітарного університету імені
академіка С. Дем’янчука;

16.00-17.00

„Cучасні підходи до навчання і виховання в
позашкільному навчальному закладі ”, Презентація роботи
закладу.- Т.В. Остафійчук, директор комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.
Презентація
зоологічного
музею
Міжнародного
економіко- гуманітарного університету імені академіка С.
Дем’янчука – Р.Р. Шикула,старший викладач кафедри
біології.

15 червня 2016 року
9.30 – 10.30

Освітньо – виховна діяльність Народного Музейнопаркового комплексу „Музей лісу” Державного
підприємства „Костопільський лісгосп” - П.В. Івашенюта,
директор Музею лісу.

10.30 – 12.00

Засвоєння інформації, ціннісних орієнтацій і ідеалів,
норм поведінки в природному оточенні шляхом
органічного поєднання відпочинку і пізнання під час
екскурсії екологічною стежкою Музею лісу.

13.00 – 15.00

Науково-практична конференція „Інноваційність і
креативність як організаційно - технологічна основа
навчально-виховної та розвивальної діяльності коледжу”
– М.В. Гончар, директор Березнівського лісотехнічного
коледжу
Національного
університету
водного
господарства та природокористування;
„Роль об'єктів природно-заповідного фонду в
екологічній освіті і вихованні школярів” – С.Т. Хуткий,
завідувач
мисливського,
садово-паркового
і
бухгалтерського відділення;
Екскурсія до Державного дендрологічного парку
Березнівського лісотехнічного коледжу „Ботанікогеографічними зонами: „Ліси рівнин України” „Карпати”,
„Крим”, „Кавказ”, „Сибір1, „Далекий Схід”, „Середня
Азія”, „Американський регіон”, „Японо-Китайський
регіон” та в межах зон – за систематичним принципом
„Розарій”, ”Сірінгарій”, „Березовий гай”, „Сад жасминів”,
„Вербові” – В.А. Островська, інженер садово-паркового
господарства.

17.00 – 18.00

Презентація роботи учнівського лісництва „Сосновий
бір” Клесівської загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Сарненського району
„Шкільні лісництва – школа
трудового
виховання,
екологічної
освіти
та
допрофесійної підготовки молоді” – Г.С. Савчук,
директор школи, Т.В. Войтко, керівник учнівського
лісництва.

18.00 – 19.00

Поліський Версаль. Зелена архітектура у лісовому
господарстві. Екскурсія природним парком Клесівського
лісництва Сарненського району - С.У. Круглик, майстер з
озеленення державного підприємства „Клесівський
лісгосп”.

16 червня 2016 року
09.00 – 11.00

„Форми
співпраці
наукових
працівників
Рівненського зоологічного парку загальнодержавного
значення та вихованців Станції юних натуралістів, як
запорука успішності проведення учнівських досліджень”
– М.Т. Момотюк, керівник гуртків комунального закладу
„Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради,

12.00 – 15.00

„Організація
дослідницької
діяльності
в
учнівських лісництвах на основі інтеграції позашкільних
і загальноосвітніх навчальних закладів” – Н.В. Хімін,
директор навчально-виховного комплексу „Оженинська
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (ліцей) –
дошкільний
навчальний
заклад (ясла-садок)”
Острозького району, С.І. Сорочук, керівник учнівського
лісництва „Вікова діброва”,

15.00 – 16.00

Круглий стіл „Обмін досвідом роботи учасників
педагогічного практикуму „Світ творчості” з питань
формування трудових цінностей та екологічної
свідомості особистості у шкільних лісництвах

з 17.00

Від’їзд учасників заходу

