
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ

пр.  Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 279-76-88, факс (044) 279-16-56, Е-mail: ukrpto@i.ua

Від _29.04.2015_ № _3/3-9-290-15_

На № _________ від _____________

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  06.02.2015
№ 99  «Про затвердження плану всеукраїнських заходів з  підвищення кваліфікації
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2015 рік» з 9 до 11
червня ц.р. у м. Херсон Національним еколого-натуралістичним центром учнівської
молоді  спільно  з  Центром  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Херсонської  обласної  ради  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  –  9  червня  до  11  год.  за  адресою:  м.  Херсон,
пр-т. Ушакова, 2, готель «Фрегат».

Проїзд  від  залізничного  вокзалу:  маршрутним  автобусом  №  9  до  зупинки
«Вулиця Суворова». Проїзд від автовокзалу: маршрутним автобусом № 6 до зупинки
«Кінцева».

Від’їзд  –  11  червня  після  17.00  год.  Учасників  заходу  просимо  завчасно
придбати квитки на зворотній шлях.

Учасникам  практикуму  подати  до  17  квітня  тези  доповідей  на  електронну
адресу:  hocentum@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  (Вербицький

Володимир  Валентинович);  у  м.  Херсон  –  0  (552)  49-80-86,  0  (66)  224-02-52,
(Палічева Галина Віталіївна); 0 (95) 506-97-85, (Бачинська Світлана Петрівна).

 Додаток:  на 3 арк.

Директор департаменту       В. В. Супрун

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

mailto:ukrpto@i.ua
http://www.nenc.gov.ua/
mailto:hocentum@ukr.net


Додаток 
до листа МОН України 
від 29.04.2015 № 3/3-9-290-15

Програма
Всеукраїнського  педагогічного  практикуму «Світ творчості»

09 ЧЕРВНЯ 
до 1200 Заїзд, розміщення, реєстрація учасників Всеукраїнського педагогічного 

практикуму «Світ творчості» 
1330 – 1400 Презентація виставки «Творчість юннатів Херсонщини» – до 70-ти річчя

юннатівського руху на Херсонщині.
1400 – 1630 Пленарне  засідання  педагогічного  практикуму  "Світ  творчості".

Доповіді:
-  Представник  управління  освіти  і  науки  Херсонської  облдерж-
адміністрації;
- «Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна робота в умовах
реформування  освіти»  –  А.М. Зубко,  ректор  Південноукраїнського
регіонального інституту післядипломної освіти, канд. пед. н.;
-  «Модернізація  позашкільної  освіти  сталого  розвитку  у  контексті
інноваційної  та   дослідно-експериментальної  роботи»  -
В.В. Вербицький,  директор  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, д. пед. н., проф.;
- «Основні напрями екологізації освітнього середовища ПНЗ» - 
Н.А. Пустовіт, завідувач лабораторії екологічного виховання Інституту 
проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, 
старший науковий співробітник, канд. пед. н.;
- «Стратегія реалізації дослідно-експериментальної роботи за темою:
«Екологізація  дослідницької  діяльності  учнівської  молоді  у  взаємодії
позашкільного навчального закладу із  об’єктами природно-заповідного
фонду»  -  Т.О.  Коротка,  в.о.  директора  Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Херсонської обласної ради; 
-  «Результати  реалізації  дослідно-експериментальної  роботи  за
темою: «Ресурсне забезпечення системи раннього творчого розвитку
дитини  в  освітньому  закладі»  -  С.В.  Скрипка,  директор  Генічеської
райСЮН;
-  «Розвиток  мотивації  щодо  залучення  учнівської  молоді  аграрними
науками» - М.І. Федорчук, проректор Херсонського державного аграрно-
го університету, канд. с/г н.;
-  «Співпраця  науковців  Чорноморського  біосферного  заповідника  із
закладами  позашкільної  освіти  у  справі  формування  екологічної
свідомості  учнівської  молоді»  -  З.В.  Селюніна,  старший  науковий
співробітник Чорноморського біосферного заповідника, канд. біол. н.;
- «Застосування сучасних прогресивних сільськогосподарських техноло-
гій при організації дослідницької роботи юннатів області» -І.М. Мри-
нський,  декан  агрономічного  факультету  Херсонського  державного
аграрного університету, канд. с/г н.

1630 –1830 Навчальний тренінг «Дослідження біорізноманіття унікальної 
екосистеми «Дніпровські плавні»

10 червня 



800 – 840 Переїзд до м. Цюрупинська
840 – 1000 Презентація досвіду роботи з екологічного виховання дітей з 

особливими потребами Цюрупинської спеціальної загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів» Херсонської обласної ради

1000 – 1130 Переїзд до біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна
1130 – 1300  Науково-практична конференція. Доповіді:

-  «Роль  об'єктів  природно-заповідного  фонду  в  екологічній  освіті  і
вихованні  школярів»  -  В.С.  Гавриленко,  директор  біосферного
заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна, кандидат біологічних
наук;
-  «Форми  співпраці  біосферного  заповідника  Асканія-Нова  ім.  Ф.Е.
Фальц-Фейна  з  позашкільними  закладами  еколого-натуралістичного
профілю»  -  С.О.Весела,  завідувач  сектора  екологічної  пропаганди
біосферного заповідника Асканія-Нова ім. Ф.Е. Фальц-Фейна;
-  «Методика  організації   орнітологічних  досліджень  на  заповідних
територіях»  -  О.С.  Мезінов,  завідувач  лабораторією  збереження
різноманіття диких тварин; 
-  «Співпраця  педагогів  позашкільних  закладів  із  науковцями  установ
природно-заповідного  фонду  як  запорука успішності  проведення  учні-
вських  досліджень» -  Т.О.  Мудрак,  завідувач  методичним  відділом
Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Хе-
рсонської обласної ради.

1400-1600 Польовий практикум  «Форми експедиційних та польових досліджень в 
умовах заповідної зони»

1600-1730 Переїзд до міста Каховки
1730 – 1900 Презентації:

- «Інноваційна діяльність Каховської міськСЮН» - І.П. Христова, 
директор Каховської міськСЮН; 
- «Досвід роботи Каховської міськСЮН в організації дослідницької 
роботи учнів на базі об’єктів природно-заповідного фонду» - 
І.П. Філоненко, керівник гуртків Каховської міськСЮН.

2000 – 2100 Переїзд до м. Херсона

11 червня 2015 року

830 – 930 Переїзд до с. Раденське
930 – 1130 Польовий  практикум  з  теми:  «Методичні  засади  організації

екологічного практикуму для вихованців позашкільного навчального
закладу на базі Національного природного парку «Олешківські піски»

1230 – 1300 Переїзд до Центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді Херсонської обласної ради 

1300 – 1400 Презентації:
-  «Формування  готовності  педагогічного  колективу  позашкільного
навчального  закладу  до  інноваційної  діяльності  та  дослідно-
експериментальної  роботи»  -  Т.О.  Коротка,  заступник  директора
Центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Херсонської обласної ради;  
-  «Стратегія  реалізації  дослідно-експериментальної  роботи  за
темою:  «Екологізація  дослідницької  діяльності  учнівської  молоді  у
взаємодії позашкільного навчального закладу із об’єктами природно-



заповідного  фонду»  -  Г.В.  Палічева,  методист  Центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Херсонської  обласної
ради;  
-  «Використанні  інформаційно-комунікативних  технологій  на
заняттях  гуртків  еколого-натуралістичного  профілю»  -
О.В. Валікова,  методист  Центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді Херсонської обласної ради.

1400 - 1500 Круглий  стіл  «Обмін  досвідом  роботи  учасників  педагогічного
практикуму  «Світ  творчості»  з  питань  організації  інноваційної  та
дослідно-експериментальної роботи у позашкільному закладі».

1800 Від’їзд учасників семінару
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