Додаток
до наказу Департаменту
освіти і науки Полтавської
обласної державної адміністрації
29.09.2015 № 324
Порядок проведення
обласного семінару-практикуму керівників (завідувачів) музеїв
при навчальних закладах «Музей при навчальному закладі –
простір інтеграції основної та додаткової освіти дітей»
Місце проведення: м. Полтава, Глобинський район
Дата проведення: 7-8 жовтня 2015 року
7 жовтня 2015 року (середа)
Місце роботи: Полтавський обласний центр туризму
і краєзнавства учнівської молоді,
Полтавська обласна універсальна наукова
бібліотека імені І. П. Котляревського
Заїзд у м. Полтаву (Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства
учнівської молоді, вул. Нечуя-Левицького, 4)
до 1100
Реєстрація учасників семінару-практикуму, поселення
Відкриття семінару-практикуму
1100-1120
Комісар С.В., директор ПОЦТКУМ
Виступ: «Нормативно-правова база та методичне забезпечення діяльності
музеїв при навчальних закладах Полтавщини. Тенденції розвитку шкільного
музейництва в області»
Ярошенко Ю.О., методист ПОЦТКУМ
Виступ: «Національно-патріотичне виховання учнівської молоді у рамках
туристсько-краєзнавчих експедицій»
20
20
11 -12
Бровко Н.Д., методист ПОЦТКУМ
Виступ: «Інноваційні форми і методи роботи з обдарованою учнівською
молоддю у вихованні почуття регіонального патріотизму»
Порубай Н.Ю., завідувач відділу ПОЦТКУМ
Виступ: «Екскурсія як важлива форма просвітництва і навчання дітей та
молоді»
Комісар Ю.М., методист ПОЦТКУМ
Виступ: «Музей при навчальному закладі як дійовий засіб відродження і
пропаганди історичної минувщини та залучення учнівської молоді до її
збереження» (з досвіду діяльності зразкового історико-краєзнавчого музею
1220-1240
при Калайдинцівській ЗОШ І-ІІІ ступенів імені генерал-майора Ф.Д.Рубцова
Лубенського району)
Мисник С.І., директор школи, керівник зразкового музею
40
30
12 -13
Обід
Переїзд до Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені
1330-1400
І. П. Котляревського
Практикум: «Відділ краєзнавства Полтавської обласної універсальної
наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського – центр бібліотечного
краєзнавства та осередок формування джерелознавчої і бібліографічної бази
1400-1500
з історії та культури Полтавщини» (на базі відділу краєзнавства Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І. П. Котляревського)
Приходько Т.А., завідувач відділу краєзнавства

2

1700-1715

Практикум: Навчально-тематична екскурсія по Полтаві «Історико-культурні місця як об’єкти краєзнавчого пошуку та досліджень учнівської молоді»
Комісар Ю.М., методист ПОЦТКУМ
Підведення підсумків першого дня семінару

1715-1800

Вечеря

00

00

15 -17

730-930
930-950
950-1020

1020-1035

1035-1130
1130-1200
1200-1230
1230-1300
1300-1310

1310-1415

1415-1430
1430-1500
1500

8 жовтня 2015 року (четвер)
Місце роботи: заклади освіти Глобинського району
Переїзд до Івановоселищенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Глобинського району
Практикум: «Відродження народних ремесел та промислів як один
із засобів національного виховання учнівської молоді»
Мироненко Н.М., директор школи
Переїзд до Землянківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені
Народної артистки України Р.П.Кириченко Глобинського району
Виступ: «Стан освіти і виховної роботи в Глобинському районі: роль та
місце музеїв при закладах освіти у навчально-виховному процесі»
Пасько Н.М., в.о. начальника відділу освіти, сім’ї та молоді Глобинської
райдержадміністрації
Калашник С.А., завідуюча районним методкабінетом
Практикум: «Презентація туристсько-краєзнавчого маршруту «Стежинами
Раїсиних пісень» (на базі музею «Світлиця Раїси Кириченко» та музеюсадиби, Покровської церкви в с. Корещина)
Костиренко Н.В., директор школи, Срібна В.В., керівник музею-світлиці
Переїзд до Глобинської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5
Практикум: «Музей історії школи як місце єднання різних поколінь
і духовний осередок навчального закладу»»
Романенко С.П., директор школи
Переїзд до Градизької гімназії імені Героя України О.Білаша
Практикум: «Презентація досвіду діяльності музеїв різних профілів при
навчальних закладах Глобинського району»
Практикум: «Музеї та школа як компонент громадянсько-патріотичного
виховання дітей»
Салімон А.П., директор гімназії
Практикум: «Формування системи духовних цінностей дитини через
педагогічний процес в умовах музейного середовища» (на базі історикокраєзнавчого музею та літературно-меморіального музею О.Білаша)
Ковалевська Л.В., керівник історико-краєзнавчого музею
Іванова Т.О., керівник літературно-меморіального музею О.Білаша
Практикум: «Організація позакласної діяльності учнів засобами декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтв» (на базі студії мистецтв
«Фіалка»)
Манжус Д.М., керівник студії
Круглий стіл з обміну досвідом щодо діяльності музеїв при навчальних
закладах області. Закриття та підведення підсумків семінару-практикуму
Обід
Роз’їзд учасників семінару-практикуму

Директор Полтавського обласного центру
туризму і краєзнавства учнівської молоді

С.В.Комісар

