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ДОПОВІДНА ЗАПИСКА
про проведення Всеукраїнського педагогічного практикуму «Світ творчості»

у 2017 році

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
навчальних закладів на 2017 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки України  від 27.12.2016 № 1626, з 20 по 22 червня 2017 року у м. Полтава
Національним  еколого-натуралістичним  центром учнівської  молоді  спільно  з
Полтавським  обласним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді
проведено Всеукраїнський педагогічний практикум «Світ творчості».

У  заході  взяли  участь  директори  обласних  позашкільних  навчальних
закладів  еколого-натуралістичного  напряму  з  21  області  України.  Не
представлені області Житомирська та Івано-Франківська.

Організатори заходу: 
- Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України;
- Департамент освіти і науки Полтавської облдержадміністрації;
- Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

Тема  практикуму  –  «Формування   екологічної  культури  та  здорового
способу життя шляхом залучення учнівської молоді до науково-дослідницької
та експедиційної діяльності в умовах об’єктів природно-заповідного фонду». 

Під час автобусної екскурсійної програми «Полтава історична» учасники
практикуму відвідали визначні місця: архітектурний ансамбль Круглої площі з
монументом Слави, пам’ятник основоположнику українського державотворення
Іванові  Мазепі,  Білу  альтанку,  музей-садибу  І.П.Котляревського,
Святоуспенський собор, пам’ятник Т.Г.Шевченка, будівлю Краєзнавчого музею.

Другу  половину  дня  директори  працювали  у  Полтавському  обласному
еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді.  Учасників  практикуму
привітали директор Департаменту освіти і  науки О.В.  Харченко та  директор
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
В.Г. Бедніна.  Гостей  познайомили з  сучасними напрямами роботи  обласного
центру,  відбулася  презентація  тематичної  виставки  досягнень  вихованців
позашкільних  навчальних  закладів  еколого-натуралістичного  напряму
Полтавщини «Творчість юних натуралістів». Учасники флеш-мобу – вихованці
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Полтавського обласного центру естетичного виховання -   подарували гостям
повітряні кульки, які злетіли у повітря як символ здійснення бажань та творчих
задумів.

На  пленарному  засіданні  виступили:  Харченко  Олена  Вікторівна,
директор  Департаменту  освіти  і  науки  Полтавської  обласної  державної
адміністрації,  Вербицький Володимир Валентинович, директор  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України.

Директор  закладу  Віталій  Григорович  Бедніна  презентував  учасникам
практикуму  сучасні  напрями  діяльності  обласного  еколого-натуралістичного
центру, комплекс заходів, що проводяться на базі відокремлених структурних
підрозділів: філії у Полтавському районі та Шишацької філії, обласного дитячо-
юнацького оздоровчого табору «Еколог».

Колектив  центру  ознайомив  директорів  із  системою  екологічного
виховання обдарованої учнівської молоді, яка навчається у творчих учнівських
об’єднаннях  вищого рівня:  роботою очно-заочної  біологічної  школи,  зимової
наукової  предметної  школи,  літньої  польової  екологічної  практики,  обласної
екологічної експедиції «Чиста хвиля» на байдарках, оздоровчими заходами для
дітей.

Учасники практикуму відвідали філію Полтавського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді у Полтавському районі, яка працює
на базі  Терешківської загальноосвітньої школи І-ІІІ  ступенів,  де їх привітали
голова Полтавської районної ради Кононенко Михайло Михайлович, начальник
відділу  освіти  Полтавської  райдержадміністрації  Веретільник  Наталія
Володимирівна та завідувач філії  Дулій Валентина Олександрівна.  Вихованці
шкільного лісництва «Воїни лісу» представили свою творчу візитівку.

Учасники  практикуму  відвідали  Національний  музей-заповідник
М.В.Гоголя  у  с.  Гоголеве  Шишацького району. У  селищі  Шишаки відбулася
презентація Шишацької філії Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.  До гостей з вітальними словами звернулися голова
Шишацької  об’єднаної  територіальної  громади  Тутка  Олександр  Іванович,
начальник відділу освіти  Караваєва Наталія Миколаївна, завідувач Шишацької
філії Яровий Юрій Володимирович.  Гостям презентували роботу Шишацької
спеціалізованої  школи  імені  В.І.Вернадського  та  шкільного  музею  першого
президента Академії наук України В.І.Вернадського.

Наступним етапом у роботі  практикуму було відвідування  геологічної
пам’ятки  природи  Бутова  гора.  Директори  здійснили  екскурсію  екологічною
стежкою «Бутова гора», взяли участь в екологічній експедиції «Чиста хвиля» у
формі  байдаркового   походу.  У  другій  половині  дня  учасники  практикуму
відвідали наметове містечко на Бутовій горі, де 18 червня розпочалася польова
екологічна  практика  для  вихованців  очно-заочної  біологічної  школи
Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді.
Під  час  урочистого  відкриття  практики  учасників  Всеукраїнського
педагогічного практикуму посвятили в «юні екологи».

Після цього гості  переїхали до  смт. Диканька.  Їх привітали начальник
відділу  освіти,  сім’ї,  молоді  та  спорту   Диканської  райдержадміністрації
Черкащенко  Павло  Мелентійович  та  директор  регіонального  ландшафтного
парку «Диканський» Черкаська Ірина Сергіївна. Відбулася  презентація роботи



регіонального  ландшафтного  парку  «Диканський»,  з  яким  Полтавський
обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді тісно співпрацює, а
біля  в’їзду  до  Диканьки   учасників  практикуму  привітали   М.В  Гоголь  та
персонажі гоголівських творів. Після цього директори переїхали до с. Міські
Млини у Зіньківському районі, де розташований   обласний дитячо-юнацький
оздоровчий  табір  «Еколог»  для  обдарованих  дітей  Полтавщини,  що  є
структурним  підрозділом  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді. Там відбулася  презентація   виховної та оздоровчої
роботи табору. 

Наступного дня, 22 червня, учасники практикуму здійснили екскурсію до
Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум
мистецтв у Опішні» імені В.Кричевського, познайомилися з напрямками роботи
даного навчального закладу.

Підведення  підсумків  практикуму  відбулося  у  Полтаві  в  обласному
еколого-натуралістичному  центрі  учнівської  молоді.  По  обіді  директори
працювали  в  лабораторіях  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді.

Учасники  заходу  отримали  збірники  статей  учасників  Всеукраїнського
педагогічного практикуму, навчально-методичні посібники «Навчальна польова
біолого-екологічна  практика  юних  дослідників  природи»,  інформаційно-
методичні  вісники  Полтавського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської  молоді  на  тему «Формування   екологічної  культури та  свідомості
вихованців в умовах позашкільного навчального закладу», «Екологічну абетку
для  дітей»,  сувеніри,  диски  з  фотографіями  про  роботу  Всеукраїнського
педагогічного практикуму «Світ творчості».


