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Директорам
обласних еколого-натуралістичних
 центрів (станцій юних натуралістів)

Про проведення Форуму позашкільників
«Позашкільна освіта у розвитку держав: досвід та перспективи»
 (з нагоди 90 річчя НЕНЦ МОН України
 та юннатівського руху в Україні)

Інформаційний лист №1
В  рамках  відзначення  90-річчя  юннатівського  руху  в  Україні  та

заснування Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерство освіти і науки України спільно з Інститутом проблем виховання
Національної  академії  педагогічних  наук  України  та  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді планують провести 22-24 вересня
2015 року в м. Києві  Форум позашкільників «Позашкільна освіта у розвитку
держав: досвід та перспективи» (далі - Форум)

Форум  -  свого  роду  привід  для  осмислення  досвіду,  накопиченого  в
системі позашкільної освіти дітей, спосіб вироблення планів на майбутнє.

Акумуляція і творче обговорення позитивного досвіду, представленого на
Форумі, дозволить рельєфно виявити місію та функції позашкільних закладів
еколого-натуралістичного  профілю  на  нинішньому  етапі  розвитку  нашого
суспільства,  заявити  їх  як  найважливіший  інститут  сучасного  соціуму,
окреслити пріоритетні напрямки розвитку їх діяльності.

До участі в Форумі запрошуються делегації обласних та Київської міської
державних  адміністрацій  у  складі  4-5  осіб.  До  складу  делегації  входять:
директора  та  (або)  фахівці  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного  профілю;  педагоги-ветерани  у  галузі  позашкільної  освіти;
представник  департаменту  освіти  і  науки,  відповідальний  за  позашкільну
освіту;  спеціалісти інститутів післядипломної педагогічної освіти.

За підсумками роботи Форуму планується видання збірника матеріалів. 
Реєстрація  делегацій  Форуму  проводиться  до  7 вересня  2015  р.  за

електронною адресою: http://nenc.gov.ua/?page_id=805

mailto:nenc@nenc.gov.ua
http://nenc.gov.ua/?page_id=805


Учасникам Форуму подати  тези  доповідей  до  15  червня  2015  року  на
електронну адресу: nenc@ nenc.gov.ua (тема листа  - “Форум позашкільників”)

Тези в об’ємі 2-5 сторінок повинні бути надруковані в форматі Microsoft
Word шрифтом «Times New Roman, 11 pt». Параметри сторінки – стандартні,
формат А4 (210х297 мм) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20мм. Файл з
доповіддю  подається  без  нумерації  сторінок.  Інтервал  –  одинарний.  Назву
доповіді необхідно друкувати великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням
по центру. Справа під назвою доповіді – ім’я та по батькові, прізвище авторів,
нижче, через два інтервали симетрично тексту – повна назва організації. 

Форма участі у Форумі:
- виступ із доповіддю на секції;
- проведення майстер-класу (інноваційна практика);
- презентація педагогічного досвіду.

Робота секцій запланована з таких напрямів:
Секція  №  1  «Програмно-методичне  забезпечення  освітньої  діяльності  в
позашкільних закладах еколого-натуралістичного напряму»
Секція № 2 «Підготовка кадрів і розвиток професійної компетентності педагога
позашкільного навчального закладу» 
Секція  №  3  «Соціокультурна  діяльність  у  позашкільній  освіті  та  дитячий
громадський рух» 
Секція № 4 «Сучасні освітні технології»
Секція  №  5  «Роль  позашкільної  освіти  у  формуванні  єдиного  освітнього
простору» 

Оргкомітет заходу до 15 червня ц.р. приймає пропозиції від учасників
Форму щодо можливості проведення майстер-класу (інноваційна практика) або
презентації педагогічного досвіду. 

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Додаткова інформація – телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91

Додаток: на 1 арк.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький



Додаток до листа НЕНЦ
№ 13 від 21.01.2015 р.

Проект програми
Форуму позашкільників 

«Позашкільна освіта у розвитку держав: досвід та перспективи»

9.00–13.00
14.30–17.30

22 вересня (вівторок)
Заїзд, розміщення та реєстрація учасників Форуму
Урочисті заходи з нагоди 90 річчя НЕНЦ МОН України
 та юннатівського руху в Україні

10.00–10.30
23 вересня (середа)

Урочисте відкриття Форуму (актова зала)
Вітальне слово:
- представника Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради
України;
- представника Міністерства освіти і науки України;
-  представника  Міністерства  екології  та  природних  ресурсів
України;
- представника Національної академії педагогічних наук України;

10.30–11.30 Пленарне засідання. 
«Місія  позашкільної  освіти  в  контексті  сучасної  соціальної
політики»

«До  проблеми  збереження  та  розвитку  якісної  визначеності
позашкільної освіти в системі освіти України»

11.30- 13.00

13.00-14.00

Панельна  дискусія:  «Позашкільна  освіта  в  освітньому  просторі
України»
Відкритий мікрофон. Обговорення питань.

Обід

14.00-16.00 Робота секцій
Секція 1 «Програмно-методичне забезпечення освітньої діяльності
в позашкільних закладах еколого-натуралістичного напряму»
Секція  2  «Підготовка  кадрів  і  розвиток  професійної
компетентності педагога позашкільного навчального закладу» 
Секція  3  «Соціокультурна  діяльність  у  позашкільній  освіті  та
дитячий громадський рух» 
Секція 4 «Сучасні освітні технології»
Секція  5  «Роль  позашкільної  освіти  у  формуванні  єдиного
освітнього простору» 

16.15-17.30

18.00- 19.00

Майстер-класи

Вечеря

10.00 – 11.30

11.30- 12.00

24 вересня (четвер)
Робота інтерактивної зони із паралельною демонстрацією інноваційного 
педагогічного досвіду
Підведення підсумків роботи Форуму


