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Про підсумки проведення Всеукраїнського
педагогічного практикуму директорів
центрів еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 06.02.2015
№ 99 «Про затвердження плану навчальних семінарів педагогічних працівників
позашкільних  навчальних  закладів  на  2015  рік»,  відповідно  до  листа
Міністерства  освіти  і  науки  України  від  29.04.2015  №  3/3-9-290-15  «Про
проведення Всеукраїнського педагогічного практикуму «Світ творчості», наказу
управління освіти і науки Херсонської облдержадміністрації від 25.05.2015 №
183  «Про  проведення  Всеукраїнського  педагогічного  практикуму  «Світ
творчості», з метою підвищення фахової майстерності педагогів, удосконалення
навчально-виховного  процесу,  пошуку  стратегічних  перспективних  шляхів
підвищення  ефективності  використання  ресурсного  потенціалу  сучасної
системи позашкільної  освіти,  09-11 червня  2015 року у  Херсонській  області
відбувся  Всеукраїнський  семінар  директорів  центрів  еколого-натуралістичної
творчості  учнівської  молоді  на  тему:  «Інноваційна  та  дослідно-
експериментальна робота з екологізації діяльності позашкільного закладу» (далі
–  Всеукраїнський  семінар).  Захід  проводився  управлінням  освіти  і  науки
Херсонської  облдержадміністрації,  Національним  еколого-натуралістичним
центром  учнівської  молоді,  комунальним  закладом  «Центр  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради.

У Всеукраїнському семінарі взяли участь педагоги з 13 областей України: 
Вінницької,  Дніпропетровської, Закарпатської,  Запорізької, Луганської,
Миколаївської, Одеської,  Полтавської,  Рівненської, Сумської,  Тернопільської,
Чернівецької, Чернігівської та міста Києва.

Відповідно  до  програми  проведено  пленарне  засідання,  в  якому  взяли
участь  науковці  та  педагоги;  працювала  виставка  «Творчість  юннатів
Херсонщини»,  представлена  районними  та  міськими  станціями  юннатів
області.

Впродовж заходу учасники ознайомилися з розвитком творчого мислення
та  екологічної  свідомості  учнів  комунального  закладу  «Цюрупинська
спеціальна   школа  І-ІІІ  ступенів»  Херсонської  обласної  ради;  з  досвідом
використання  навчальними  закладами  області  освітнього  потенціалу
біосферного заповідника «Асканія-Нова» ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, національного
природного парку «Олешківські піски», як інтегральною формою «екологізації»
навчально-виховного процесу, на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5
Каховської міської ради та Каховської міської станції юннатів.

Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської



молоді»  Херсонської  обласної  ради  презентував  досвід  роботи  з  реалізації
дослідно-експериментальної  роботи  за  темою:  «Екологізація  дослідницької
діяльності учнівської молоді у взаємодії позашкільного навчального закладу із
об’єктами природно-заповідного фонду».

Результати  дослідно-експериментальної  роботи  за  темою:  «Ресурсне
забезпечення системи раннього творчого розвитку дитини в освітньому закладі»
висвітлено на прикладі Генічеської райСЮН.

Під час роботи Всеукраїнського семінару було забезпечено транспортне
обслуговування, належні умови проживання та харчування.

За  підсумками  роботи  Всеукраїнського  педагогічного  практикуму
директорів центрів еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді

НАКАЗУЮ:

1.  Надати  сертифікат  управління  освіти  і  науки  Херсонської
облдержадміністрації,  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  МОН  України  учаснику  Всеукраїнського  педагогічного
практикуму «Світ творчості»:

- Шепетухі  Наталі  Миколаївні,  директору  комунального  позашкільного
навчального  закладу  «Станція  юних  натуралістів  Жовтневого  району»
міста Кривого рогу Дніпропетровської області;

- Бедніні Віталію Григоровичу, директору Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;

- Трегубовій  Людмилі  Анатоліївні,  директору  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;

- Гайковій  Наталії  Миколаївні,  завідувачу  еколого-натуралістичним
відділом комунального закладу Сумської обласної ради – обласний центр
позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

- Галюткіній  Валентині  Василівні,  заступнику  директора  Одеського
обласного гуманітарного центру позашкільної освіти і виховання;

- Кухарській  Тетяні  Анатоліївні,  заступнику  директора  Тернопільського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;

- Геревичу Олександру Васильовичу, директору Закарпатського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

- Чорномиз  Марині  Вікторівні,  заступнику  директора  Запорізького
обласного центру еколого – натуралістичної творчості учнівської молоді;

- Головченко  Людмилі  Юріївні,  директору комунального  закладу
«Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»;

- Драгомирецькій  Ользі  Авксентіївні, директору Вінницької  обласної
станції юннатів;

- Остафійчук Тетяні Василівні, директору комунального закладу «Станція
юних натуралістів» Рівненської обласної ради;

- Троїцькій  Таїсії  Броніславівні,  директору  Миколаївського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;

- Яковлеву Володимиру Афанасійовичу, методисту Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді.



2.  За  активну  участь  в  організації  та  проведенні  Всеукраїнського
педагогічного  практикуму  «Світ  творчості»  директорів  центрів  еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді надати лист подяки від НЕНЦ:

- Криницькому Євгену Анатолійовичу, в.о. начальника управління освіти і
науки Херсонської обласної державної адміністрації;

- колективу  комунального  закладу  «Центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради»;

- Селюніній  Зої  Володимирівні,  старшому  науковому  співробітнику
Чорноморського біосферного заповідника, кандидату біологічних наук;

- Бахтіаровій  Людмилі  Іванівні,  завідувачу  відділу  з  еколого-освітньої
роботи Чорноморського біосферного заповідника;

- Гавриленку  Віктору  Семеновичу,  директору  біосферного  заповідника
Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, кандидату біологічних наук;

- Веселій  Світлані  Олександрівні,  завідувачу  сектору  екологічної
пропаганди біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна;

- Мезінову Олександру Сергійовичу, завідувачу лабораторією збереження
різноманіття  диких  тварин  біосферного  заповідника  Асканія-Нова  ім.
Ф.Е. Фальц-Фейна;

- Непрокіну  Андрію  Вікторовичу,  директору  Національного  природного
парку «Олешківські піски»;

- Ложкіній Ользі Ігорівні, заступнику директора Національного природного
парку «Олешківські піски»;

- Лазаревій Аллі Леонідівні, завідувачу відділу еколого-освітньої роботи та
рекреаційного  благоустрою  Національного  природного  парку
«Олешківські піски»;

- Роману Євгену Григоровичу, завідувачу наукового відділу Національного
природного парку «Олешківські піски»;

- Садовій  Олені  Федорівні,  провідному  науковому  співробітнику
Національного природного парку «Олешківські піски»;

- Єфремовій Вікторії  Сергіївні,  провідному фахівцю з екологічної  освіти
Національного природного парку «Олешківські піски»; 

- Гончару  Михайлу  Васильовичу,  начальнику  відділу  освіти  Каховської
міської ради Херсонської області;

- Деменку Ігорю Костянтиновичу, директору Каховської загальноосвітньої
школи №5 І-ІІІ ступенів Каховської міської ради;

- Орловській  Наталії  Вікторівні,  вчителю  біології  Каховської
загальноосвітньої школи №5 І-ІІІ ступенів Каховської міської ради;

- Стратулат  Ользі  Вікторівні,  педагогу-організатору  Каховської
загальноосвітньої школи №5 І-ІІІ ступенів Каховської міської ради;

- Христовій  Ірині  Павлівні,  директору  Каховської  міської  станції  юних
натуралістів;

- Дмитрієвій  Людмилі  Григорівні,  методисту  Каховської  міської  станції
юних натуралістів;

- Філоненко Ірині  Петрівні,  керівнику гуртків  Каховської  міської  станції
юних натуралістів;

- Івашковій  Алевтині  Василівні,  директору  комунального  закладу
«Цюрупинська  спеціальна  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів»
Херсонської обласної ради;



- Філіпенко  Світлані  Дмитрівні,  вчителю  художньої  праці  комунального
закладу «Цюрупинська спеціальна загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
Херсонської обласної ради;

- Скрипці Світлані Василівні, директору Генічеської районної станції юних
натуралістів;

- Гусєвій Оксані Петрівні,  директору Білозерської районної станції  юних
натуралістів;

- Петровій Наталії Ростиславівні, директору Новокаховської міської станції
юних натуралістів;

- Роль Тетяні Вікторівні,  директору Новотроїцької районної станції юних
натуралістів;

- Іващенко  Валерію  Вікторовичу,  директору  Голопристанської  районної
станції юних натуралістів.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький


