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НАКАЗ
м. Київ

«29» червня 2017 р. № 63

Про підсумки проведення Всеукраїнського
педагогічного практикуму «Світ творчості»

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

В  роботі  педагогічного  практикум  взяли  участь  директори  обласних
еколого-натуралістичних центрів  (станцій юних натуралістів) з різних регіонів
України. 

Учасники  практикуму  ознайомилися  із  досвідом  роботи  Полтавського
обласного еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  а  також філій
Полтавського облЕНЦ:

-  філія  у  Полтавському  районі,  яка  створена  і  працює  на  базі
Терешківського  загальноосвітнього  навчального  закладу   І-ІІІ  ст.  (завідуюча
філією – Дулій Валентина Олександрівна);

- Кобеляцька філія, яка створена на базі Світлогірської загальноосвітньої
школи І-ІІІ ст. (завідувач філії - Журавель Микола Олексійович);

-  Шишацька  філія  базі  Шишацької  спеціалізованої  школи  ім.
В.І.Вернадського (завідувач філії – Яровий Юрій Володимирович).

Презентована  робота  Обласного  дитячо-юнацького  оздоровчого  табору
«Еколог», який розпочав свою роботу в 2005 році в селищі Міські Млини на
території  природоохоронної  зони  -  проектованого  ландшафтного  заказника
загального значення «Міські Млини»; обласної екологічної експедиції «Чиста
хвиля»,  яка  проводиться  у  формі  байдаркових  походів;  польової  екологічної
практики  слухачів  очно-заочної  біологічної  школи,  яка  проходить  у  формі
наметового містечка на території геологічної пам’ятки природи «Бутова гора». 



Враховуючи  результати  підготовки  та  проведення  педагогічного
практикуму,

НАКАЗУЮ:

За  вагомий  внесок  у  забезпечення  розвитку  позашкільної  освіти
Полтавщини, активну життєву позицію з охорони навколишнього природного
середовища  серед  молоді  та  високий  рівень  організації  і  проведення
Всеукраїнського  педагогічного  практикуму  “Світ  творчості”  нагородити
Грамотою  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Міністерства  освіти  і  науки  України  (за  підписом  директора  НЕНЦ  МОН
України, доктора педагогічних наук, професора В.В. Вербицького):

1. Степаненко Марину Миколаївну, заступника директора з виховної роботи
Сагайдацької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Шишацької селищної
ради, керівника гуртків Полтавського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;

2. Дулій Валентину Олександрівну, завідувача філії Полтавського обласного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  у  Полтавському
районі.

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


