
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10,  м. Київ,  01135,  тел. (044) 481-32-21, факс (044) 236-10-49

E-mail: ministry  @  mon  .  gov  .  ua  , код  ЄДРПОУ 38621185

Від   12.06.2013  №   1/9-428                      

На                        від №        ___  

Міністерство освіти і науки, молоді та 
спорту Автономної Республіки Крим, 
департаменти (управління) освіти і науки
обласних, Київської та Севастопольської 
міських державних адміністрацій

Про проведення Всеукраїнської 
конференції «Стратегії інноваційного
розвитку позашкільної освіти в 
Україні»

На  виконання  Державної  цільової  програми  розвитку  позашкільної
освіти  на  період  до  2014  року  (постанова  Кабінету  Міністрів  України
від  27.11.2010  №  785)  Національним  еколого-натуралістичним  центром
учнівської  молоді  з  28  до  30  серпня  2013  року  в  м.Києві  буде  проведена
Всеукраїнська  конференція  директорів  позашкільних  навчальних  закладів
еколого-натуралістичного  профілю  «Стратегії  інноваційного  розвитку
позашкільної освіти в Україні» (програма – у додатку 1).

На  конференції  розглядатимуться  прогностичні  орієнтири
інноваційного  розвитку  позашкільної  освіти  в  Україні,  досвід
впровадження  і  практичного  використання  новітніх  освітніх  технологій,
питання  розвитку  соціальної  активності  учнівської  молоді  засобами
позашкільної освіти.

До участі  в  конференції  запрошуються директори республіканського
(Автономна Республіка Крим), обласних, районних і міських  позашкільних
навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму, а також наукові та
науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів.

За  підсумками  роботи  конференції  планується  видання
збірника  матеріалів.  Учасникам  конференції  необхідно  подати
заявки  (додаток  2)  та  тези  доповідей  до 30  червня  2013  року на  поштову
адресу:  04074  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,  Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської  молоді (з поміткою на конверті
“Конференція  позашкільників”)  або  електронну  адресу:
victoriya@nenc.gov.ua  . (вимоги до тез – на сайті www.nenc.gov.ua  ).

http://www.nenc.gov.ua/1954.html
mailto:victoriya@nenc.gov.ua
mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua


Заїзд  та  реєстрація  учасників  –  28  серпня  з  9.00  год.  до  13.00  год.  за
адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді.

Проїзд від Центрального залізничного вокзалу м. Києва: маршрутним таксі
№ 558 або № 181 до зупинки “Мостицька”.

Від'їзд  –  30  серпня  ц.р.  після  14.00  год.  Учасників  заходу  просимо
завчасно придбати квитки на зворотній шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Додаткова інформація – телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-00-64; на сайті:
www.nenc.gov.ua.

Додаток: на 4 арк.

Заступник Міністра Б. М. Жебровський

Вербицький В.В. 430-02-60

http://www.nenc.gov.ua/


Додаток 1
до листа МОН України
від 12.06.2013 № 1/9-428

Програма
Всеукраїнської конференції директорів позашкільних навчальних закладів

еколого-натуралістичного профілю «Стратегії інноваційного розвитку
позашкільної освіти в Україні»

Місце проведення: м. Київ, Національний еколого-натуралістичний 
центр учнівської молоді.

Термін проведення: 28-30 серпня 2013 року. 

28 серпня (середа)
До 13.00         Заїзд, реєстрація, розміщення учасників конференції. 
13.00-14.00     Обід
14.30-18.00     Педагогічні слухання з питань позашкільної освіти.

Вітальне слово:
- представника Міністра освіти і науки України;
- представника Інституту проблем виховання НАПН України.
Робота сесій:
І сесія.  Тема: «Державна політика щодо удосконалення правової,
фінансової,  контрольно-ревізійної  діяльності  позашкільних
навчальних закладів».

16.00-16.15     Кава-брейк
16.15-18.00     Продовження роботи сесій.

ІІ сесія. Тема: «Значення та місце позашкільної освіти в реалізації
освітніх стандартів нового покоління».
-  Досвід  та  перспективи  формування  позашкільного  освітнього
простору  еколого-натуралістичних  центрів  (станцій  юних
натуралістів) – Драгомирецька О.А., директор Вінницької обласної
станції юних натуралістів;
-  Проблема  якості  як  пріоритетна  задача  розвитку  системи
позашкільної освіти учнівської молоді – Ульянова О. І., директор
Запорізького обласного еколого-натуралістичного центру;
-  Розвиток соціальної активності  засобами позашкільної  освіти –
Яковлев  В.А.,  директор  Луганського  обласного
еколого-натуралістичного центру;
- Формування ключових компетентностей учнів – основне завдання
позашкільного  навчального  закладу  –  Педан  Ю.Ф.,  директор
Комунального  закладу  «Дніпропетровський  обласний  центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
-  Модернізація  позашкільної  освіти  для  сталого  розвитку  –
Палічева  Г.В.,  директор  Комунального  закладу  «Центр
еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді”
Херсонської обласної ради».



18.30- 19.30    Вечеря 

29 серпня (четвер)
8.00- 9.00    Сніданок
10.00-11.30    Продовження роботи сесій. 

ІІІ сесія. Тема: «Інноваційні технології організації та змісту роботи
позашкільних навчальних закладів». 
-  Прогностичні  орієнтири  інноваційного  розвитку  позашкільних
навчальних закладів –  Пустовіт Г.П,, доктор педагогічних наук,
професор,  учений  секретар  відділення  загальної  педагогіки  та
філософії освіти НАПН України;
-  Науково-методичний  супровід  інноваційної  діяльності
позашкільних навчальних закладів –  Артеменко О.А.,  начальник
відділу змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту
інноваційних  технологій  і  змісту  освіти  Міністерства  освіти  і
науки України;
- Критерії результативності діяльності системи позашкільної освіти
–  Бедніна  В.П.,  директор  Полтавського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
-  Модель  методиста  позашкільного  навчального  закладу  –
Геревич  О.В.,  директор  Закарпатського  обласного
еколого-натуралістичного центру;
-  Система  впровадження  інформаційних  технологій  в
навчально-виховний  процес  позашкільних  навчальних  закладів  –
Климчук  В.В.,  директор  Хмельницького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
-  Формування  готовності  педагогічних працівників  позашкільних
навчальних закладів до інноваційної діяльності – Лабунська В.М.,
директор  Житомирського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості Житомирської обласної ради.

11.30- 13.00   Робота «круглих столів». 
-  «круглий  стіл»  «Можливості  використання  інформаційних
технологій  в  позашкільній  освіті»  (модератор:  Кочарян  А.,
координатор програми «Онляндія – безпека дітей в Інтернеті»); 
- «круглий стіл» «Виховання як пріоритет у формуванні і розвитку
якості  позашкільної  освіти  дітей»  (модератор:  Герасимова  А.С.,
директор  Дитячого  оздоровчо-екологічного  центру  Оболонського
райну м. Києва);
-  «круглий стіл»   «Розвиток  професійної  компетентноті  педагогів
позашкільних  навчальних  закладів»  (модератор:  Тихенко  Л.В.,
директор  Сумського  обласного  центру  позашкільної  освіти  та
роботи з талановитою молоддю);
-  «круглий  стіл»  «Ефективні  моделі  виявлення  та  підтримки
молодих  талантів»  (модератор:  Головченко  Л.Ю.,  директор
Чернівецького  обласного  центру  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді).



13.00-14.00    Обід
14.00-17.00    Тренінги:

-  «Маркетинговий  підхід  та  технології  менеджменту в  управлінні
позашкільним навчальним закладом»;
- «Лідерство як цінність»

17.00-18.00 Вечеря

30 червня (п’ятниця)
10.00-12.00   Продовження роботи сесій.

ІV сесія. Тема: «Методика формування базових компетентностей у
вихованців позашкільних навчальних закладів».
-  Методи  класифікації  компетентностей  особистості  як  результат
освіти –  Литовченко О.В.,  кандидат педагогічних наук,  старший
науковий  співробітник  лабораторії  діяльності  позашкільних
закладів Інституту проблем виховання НАПН України;
-  Формування  інноваційного  мислення  як  завдання  сучасної
педагогіки  –  Савенко  Н.І.,  директор  Святошинського  Центру
позашкільної роботи м. Києва;
-  Формування  творчої  працьовитої  особистості,  цивілізованого
господаря  засобами  позашкільної  педагогіки  –  Трегубова  Л.А.,
директор  Комунального  закладу  «Чернігівська  обласна  станція
юних натуралістів»;
-  Формування  базових  компетентностей  у  вихованців  засобами
музейної  педагогіки  –  Гаврилюк  А.І.,  директор
Дніпродзержинського  дитячого  екологічного  центру
Дніпропетровської області;
-  Зміст  технологій  освіти  в  умовах  профільної  та  допрофесійної
підготовки  позашкільного  навчального  закладу  –  Герц  І.І.,
директор  Тернопільського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
-  Педагог  ПНЗ:  від  професійної  компетенції  до  педагогічної
майстерності –  Остафійчук Т.В.,  директор  Комунального закладу
“Станція юних натуралістів” Рівненської обласної ради.

12.00-12.30  -  Яким  повинен  бути  сучасний  позашкільний  навчальний  заклад:
думки учнівської молоді.

12.30- 13.00   Підбиття підсумків конференції.
З  14.00    Від’їзд учасників.



Додаток 2
до листа МОН України
від 12.06.2013 № 1/9-428

Заявка
на участь у Всеукраїнській конференції директорів позашкільних

навчальних закладів еколого-натуралістичного напряму
 «Стратегії інноваційного розвитку  позашкільної освіти в Україні»

Прізвище:________________________________________________________
Ім'я:_____________________________________________________________
По батькові: 
_________________________________________________________________
Назва та адреса закладу: ___________________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Посада:
_________________________________________________________________
Кваліфікаційний 
рівень:___________________________________________________________
Науковий
ступінь:__________________________________________________________
Контактні телефони: _______________________________________________
E-mail:___________________________________________________________
Напрям роботи конференції: ________________________________________ 
_________________________________________________________________
Тема доповіді: ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________
Планую виступити (необхідне підкреслити):

-з доповіддю на пленарному засіданні (до 15 хв.). 
- секційному засіданні (до 10 хв.).

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

/тема виступу/
Потреба в технічних засобах: _______________________________________ 
_________________________________________________________________

Дата Підпис


