
Орієнтовна програма
Всеукраїнського педагогічного практикуму «Світ творчості»
 для директорів обласних еколого-натуралістичних центрів 

та станцій юних натуралістів

Тема: «Використання  інноваційних  ідей  В.О.Сухомлинського  у  вихованні
громадянина-патріота  та  формуванні  європейських  цінностей  молоді  в
новому освітньому середовищі позашкілля»

Дата проведення: 17-19 квітня 2019 року
Місце проведення: м. Кропивницький, комунальний  заклад «Кіровоградський
обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»,
окремі заклади освіти області.

17 квітня 2019 року, середа

Години Зміст
До 11.00 Заїзд, реєстрація, поселення учасників семінару

11.00-11.30 Переїзд  до  Кіровоградської  обласної  державної
адміністрації

11.30-12.30 Відкриття  Всеукраїнського  педагогічного  практикуму
«Використання  інноваційних  ідей  В.О.Сухомлинського  у
вихованні  громадянина-патріота  та  формуванні
європейських  цінностей  молоді  в  новому  освітньому
середовищі позашкілля»

12.30-13.30 Екскурсійна програма
13.30-14.00 Обід
14.00-14.30 Переїзд  до  комунального   закладу  «Кіровоградський

обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді»

14.30- 16.30 Нарада директорів закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного  напряму  за  участю  представників
управління  освіти,   науки,  молоді  та  спорту
Кіровоградської  обласної  державної  адміністрації,
науковців, громадськості

16.30-16.45 Брейк-кава
16.45-17.45 Ознайомлення з  досвідом роботи  комунального  закладу

«Кіровоградський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»

17.45-18.00 Переїзд  до  Кіровоградського  академічного  обласного
українського  музично-драматичного  театру
ім. М.Л. Кропивницького

18.00-20.00 Культурна програма 
20.00- 21.00 Вечеря



18 квітня 2019 року, четвер

Години Зміст
07.30-08.00 Сніданок
08.00-10.30 Переїзд до с. Павлиш Онуфріївського району
10.30-12.00 «Діалог, що продовжується:  популяризація та поширення

ідей Василя Сухомлинського» - відвідування  педагогічно-
меморіального музею Василя Сухомлинського
«Світлий  геній  Павлиша»  -  презентація  посібника,
присвяченого 100 – річчю В.О.Сухомлинського
«Поляна  казок»  -  відвідування  навчально-виховного
комплексу «Павлиська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
– ліцей імені В.О.Сухомлинського»

12.00-13.00 Переїзд м. Олександрії
13.00-14.00 Обід
14.00-15.30 Переїзд до с. Підлісного Олександрівського району
15.30-16.00 Брей-кава
16.00-17.30 «Творчий розвиток педагогічних ідей В.О.Сухомлинського

в  сучасному  освітньому  просторі»  -  презентація  роботи
Підлісненської  філії  комунального  закладу
«Олександрівське навчально-виховне об’єднання №2» 

17.30-18.00 Переїзд до м. Кропивницький
18.00-19.00 Вечеря
19.00-21.00 Культурна програма

19 квітня 2019 року, п’ятниця

Години Зміст
08.00-09.00 Сніданок
09.00-09.30 Переїзд до с. Созонівка Кропивницького району
09.30-10.30 «Формуванні  європейських  цінностей  молоді» -  круглий

стіл з науковцями та спеціалістами  Інституту сільського
господарства  Степу НААН 

10.30-11.00 Переїзд до м. Кропивницький
11.00- 12.00 Відвідування відділу природи Кіровоградського обласного

краєзнавчого музею
12.00-13.00 Підведення  підсумків  Всеукраїнського  педагогічного

практикуму «Світ творчості»
13.00-14.00 Обід

Із 14.00 Від’їзд учасників заходу


