
НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-
НАТУРАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  
Контакти: 

04074, м. Київ, вул. Вишгородська, 19 

тел.: 430-02-60, факс.: 430-02-60 

e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

Як доїхати? 
 Тролейбусами: 

o № 6 - від станції метро "Лук`янівська" 

o № 18 - від станції метро "Майдан Незалежності" 

o № 25 - від станції метро "Петрівка" 

 Автобусами: 

o № 32 - від станції метро "Нивки" 

o № 72 - від станції метро "Контрактова площа" 

 Маршрутними таксі:  

№№ 219, 227, 525, 25, 464, 558  

До зупинки «Вул. Велика Мостицька». 

Від залізничного вокзалу до НЕНЦ їде маршрутне таксі № 558 (зупинка 

– «Вул. Велика Мостицька»).

 

mailto:nenc@nenc.gov.ua


ПРОГРАМА РОБОТИ ФОРУМУ 

17 грудня (середа) 

До 13.00 Заїзд, реєстрація, розміщення учасників Форуму. Робота прес-центру. 

Огляд виставки методичної літератури. 

 

14.00-14.30 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 молоді та спорту України; 

- представника Національної академії педагогічних наук України; 

- представника Української асоціації імені Василя Сухомлинського; 

- представника Київської міської організації Профспілки працівників 

освіти і науки України; 

- представника Всеукраїнської асоціації керівників позашкільних 

навчальних закладів. 

14.30-15.30 Пленарне засідання: 

 

Доповіді: 

- Значення та місце позашкільної освіти в реалізації освітніх 

стандартів. Бех Іван Дмитрович., директор Інституту проблем 

виховання НАПН України, академік НАПН України; 

- Особливості змісту професійної педагогічної діяльності 

позашкільників. Топузов Олег Михайлович, директор Інституту 

педагогіки НАПН України;  

- Розвиток професійної компетентності молодих педагогів                        

позашкільних навчальних закладів. Вербицький Володимир 

Валентинович, директор Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді, доктор педагогічних наук, професор; 

- Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільних 

навчальних закладів. Пустовіт Григорій Петрович, учений 

секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти 

НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; 

- Сучасні технології виховання в позашкільному навчальному 

закладі. Лещенко Марія Петрівна, доктор педагогічних наук, 

професор, провідний науковий співробітник Інституту 

інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України; 

- Нові технології навчання. Використання смартфонів та планшетів у 

навчальному процесі. Іванов Іван Юрійович, тренер з 

використання ІКТ технологій в навчальному процесі; 

- Форми творчої співпраці закладів освіти із бізнес-структурами 

Мілованова Олена Олександрівна, прес-секретар торговельної 

мережі «Фокстрот. Техніка для дому». 

 

 
 
 

 

 дискусійний майданчик № 4 «Особливості організації та напрями 

методичної роботи у позашкільному закладі освіти» (місце проведення: каб.№22). 

 

Модератори: 

Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник лабораторії діяльності позашкільних навчальних закладів Інституту 

проблем виховання НАПН України. 

Драган Ольга Анатоліївна, завідуюча методичним відділом НЕНЦ. 

Виступи: 

 Інноваційний підхід до формування професійної компетентності педагога. 

Робота з педагогічними кадрами. Павлюк Світлана Юріївна, заступник директора 

Вінницької облСЮН; 

 Створення інноваційного освітнього простору як одна із основних умов 

діяльності Чернівецького обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді. Чебан Тетяна Никодимівна, заступник директора КЗ 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді»; 

 Школа молодого педагога як одна з дієвих форм професійного зростання 

керівника гуртка у позашкіллі. Семенишена Віра Степанівна, завідувач 

методичним відділом Кам'янець-Подільського Центру дитячої та юнацької творчості 

Хмельницької області; 

 Формування педагогічної майстерності, творчої активності та ініціативи 

молодих педагогів в комунальному закладі "Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді" Херсонської обласної ради. Коротка Тетяна Олександрівна, 

заступник директора КЗ "Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді" Херсонської обласної ради. 

 

 

 

13.00-14.00 

14.00-17.00   

Обід  

Тренінг «Лідерство в освіті». 

Виноградова Вікторія Євгеніївна, кандидат педагогічних  

наук, завідуюча кафедрою психології Академії муніципального 

управління 

17.00-18.00 Театралізоване свято «На радість нашим дітям Миколай іде по 

світу» (виступ-презентація вихованців Школи народних ремесл 

НЕНЦ). 

18.00-19.00 Вечеря 

19 грудня (п’ятниця) 

8.00- 9.00 Сніданок 

10.00-12.30 Проектувальний семінар з теми: "Умови професійного успіху  

педагога " (актова зала). 

Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних 

навчальних закладів Інституту проблем виховання НАПН України 

12.30-13.00 Підведення підсумків Форуму. 

З 14.00 Від’їзд 



  Навчання і освітня навігація в мережі Інтернет для керівників та 

членів гуртків. Немерцалов Володимир Володимирович, керівник 

гуртків Одеського обласного центру позашкільної освіти і виховання; 

 Особливості створення ландшафтного проекту в 3D форматі. 

Вороніна Ольга Олександрівна, керівник гуртків Дитячого 

еколого-естетичного центру «Камелія» м. Бровари Київської області; 

 Використання інтерактивних технологій на заняттях 

туристичного гуртка «Пішохідний туризм». Шевчук Корнелія 

Карлівна, керівник гуртка Хустської районної Станції юних туристів 

Управління освіти, молоді та спорту Хустської РДА; 

 Використання програми CmapTools під час гурткової роботи 

еколого-натуралістичного напряму. Валікова Олександра 

Віталіївна, методист Комунального закладу "Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді" Херсонської обласної 

ради; 

 Використання ігрових та інформаційно-комунікативних 

технологій в роботі гуртка англійської мови. Верба Катерина 

Олександрівна, керівник гуртка Одеського ЦДЮТ «Зоресвіт» м. 

Одеса; 

 Використання дидактичних таблиць на заняттях туристично-

спортивного напряму. Третяченко Олександр Сергійович, 

інструктор з туризму Комунального закладу «Запорізький обласний 

центр туризму і краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді» 

Запорізької обласної ради.  
 

 дискусійний майданчик № 3 «Реалізація сучасних форм та 

методів виховної роботи» (місце проведення: бібліотека). 

Модератори: 

Корнієнко Анна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних 

закладів Інституту проблем виховання НАПН України; 

Кацурак Вікторія Петрівна, методист НЕНЦ. 

Виступи: 

 Виховання як пріоритет позашкільної освіти дітей. Герасімова 

Альбіна Степанівна, директор Дитячого оздоровчо-екологічного 

центру Оболонського району м.Києва; 

 Виховання творчої екологічно свідомої особистості в умовах 

сучасного позашкільного закладу. Афоніна Вікторія 

Олександрівна, директор; Зотікова Наталія Сергіївна, педагог-

організатор Еколого-натуралістичного центру "Енергія" Жовті Води 

Дніпропетровської області; 

 Розробка сценаріїв виховних заходів в закладах позашкільної 

освіти. Дидактичний супровід. Похилько Світлана Павлівна, 

методист, КЗ "Запорізький обласний центр туризму і краєзнавства, 

спорту та екскурсій учнівської молоді" ЗОР. 

 

 

15.30-15.50 Кава-брейк 

 

15.50-16.20 Колегія майстрів з позашкільної освіти «Cходинки росту 

майстерності педагога: участь у професійних конкурсах». 

Виступ-презентація Лауреатів Державної премії у галузі освіти 

2011 р., 2012 р. 

 «З досвіду організації молодіжного європейського клубу 

„Від активної молоді – до успішної громади» - Гончар Неля 

Григорівна, директор комунального закладу «Дніпропетровський 

дитячо-юнацький центр міжнародного співробітництва» 

Дніпропетровської обласної ради», Лауреат Державної премії у 

галузі освіти 2011 р. 

 «Всеукраїнський освітній Інтернет-портал «Острів знань» -  

Онопченко Галина Василівна та Юрченко Тетяна Анатоліївна, 

старші наукові співробітники Інституту обдарованої дитини НАПН 

України, Лауреати Державної премії у галузі освіти 2012 р. 

16.20-18.00 Виступ-презентація переможців Всеукраїнського конкурсу 

майстерності педагогічних працівників позашкільних 

навчальних закладів «Джерело творчості – 2014»: 

 Олех Анатолій Петрович, керівник гуртків Сумської 

обласної ради-обласний центр позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю; 

 Воронкін Олексій Сергійович, керівник секції 

теоретичної фізики ТМПЗ «Київська МАН»; 

 Мокрієнко Володимир Миколайович, керівник 

об’єднання «Студія сни» Макієвського міського Палацу дитячої та 

юнацької творчості ім. В.Г. Джарти Донецької області; 

 Чередник Надія Федорівна, керівник гуртків Центру 

дитячої та юнацької творчості м. Черкаси Черкаської міської ради. 

Презентація інноваційного педагогічного досвіду 

«Розвиток міжнародного співробітництва в системі учнівського самоврядування центру 

еколого-натуралістичної творчості», Кременчуцький міський центр еколого-

натуралістичної творчості Полтавської області (директор: Бєльська Валентина 

Василівна); 

 

«Методика організації діяльності учнів з вивчення та збереження біорізноманіття в 

умовах дитячого дендропарку», Скалоподільський дитячий дендропарк 

Тернопільської області (керівник гуртків: Стефина Валентина Григорівна); 

 

«Формування еколого-естетичних орієнтацій особистості в умовах позашкільного 

навчального закладу», Дитячий еколого-естетичний центр «Камелія» м. Бровари 

Київської області ( директор: Хаврюта Наталія Іванівна); 

 

«Формування у вихованців центру еколого-натуралістичної творчості  ціннісного 

ставлення до праці в сучасних соціально-економічних умовах», Сєвєродонецький 

міський центр еколого-натуралістичної творчості Луганської області (директор: 



Зєльська Олена Миколаївна); 

 

«Психолого-педагогічний супровід вихованців позашкільного навчального 

закладу в процесі підготовки до  творчих конкурсів», Миколаївський обласний 

центр еколого-натуралістичної творчості (директор: Троїцька Таїсія 

Броніславівна). 

 

Презентація інноваційної діяльності приватних закладів з позашкільної 

освіти: 

- Креативна Міжнародна Дитяча Школа; 

- Центр інноваційних технологій освіти. Загоруйко Олександр Дмитрович, 

керівник Центру. 

 

18.00-19.00 Вечеря 

 

18 грудня (четвер) 

8.00-9.00 Сніданок 

10.00-13.00 Фестиваль педагогічних ідей. Робота дискусійних майданчиків: 

  дискусійний майданчик № 1 «Сучасні технології навчання в 

позашкільних закладах» (місце проведення: мала зала). 

 

Модератори: 

Мачуський Валерій Віталійович, кандидат педагогічних наук, 

завідувач лабораторії діяльності позашкільних закладів Інституту 

проблем виховання НАПН України; 

Радченко Тамара Дмитрівна, завідуюча відділом екології та охорони 

природи НЕНЦ. 

Виступи: 

 Система роботи з дітьми дошкільного віку в умовах позашкільних 

навчальних закладів. Сидоренко Наталія Юріївна, психолог, 

комунальний заклад Сумської обласної ради - обласний центр 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю; 

 Скаутська навчально-виховна система як сучасна технологія навчання 

в позашкільних закладах. Ніколаєв Олексій Сергійович, керівник 

гуртка, методист КЗ "Запорізький обласний центр туризму і 

краєзнавства, спорту та екскурсій учнівської молоді" ЗОР; 

 Організація роботи обласної школи акваріумістики в Житомирському 

обласному центрі еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді. Лятушинський Сергій Васильович, керівник гуртків 

Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді; 

 Використання наочного матеріалу у навчанні дітей віком 3-7 років 

англійської мови. Михайлова Анжела Миколаївна, керівник гуртків 

Новоград-Волинського Палацу дітей та молоді; 

 Розвиток технічних здібностей як складова компетентнісної освіти 

вихованців ПНЗ. Козійчук Оксана Григорівна, заступник директора  

 

Центру науково-технічної творчості молоді «Сфера» Оболонського 

району міста Києва; 

 Інноваційні форми та методи роботи у навчально-виховному процесі 

гуртків екологічного напрямку. Хандусь Анна Володимирівна, 

Комунальний заклад «Центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді» Херсонської обласної ради; 

 Розробка та використання конкурсної програми на заняттях 

туристично-краєзнавчого напрямку. Чабанчук Микола Андрійович, 

завідувач відділу, керівник гуртка Центру туризму, спорту та екскурсій 

Волинської області; 

 Інтелектуальна гра у формуванні розумових здібностей учнів. Лихтей 

Тетяна Василівна, керівник гуртків Виноградівського районного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді. 

 Формування екологічної свідомості юнната через впровадження 

ігрових технологій у роботу гуртка. Крикун Галина Віталіївна, 

керівник гуртка Комунального закладу освіти «Обласний еколого-

натуралістичний центр дітей та учнівської молоді» м. 

Дніпропетровська; 

 Фрагмент тренінгу для учнів-учасників МАН. Шустова Марія 

Андріївна, практичний психолог Житомирського міського центру 

науково-технічної творчості учнівської молоді; 

 Метод проектів як провідний засіб розвитку творчої особистості 

вихованців гуртків позашкільних навчальних закладів еколого-

натуралістичного профілю. Шум’як Наталія Романівна, керівник 

гуртків Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді; 

 Розвиток пізнавальних мотивів на гурткових заняттях. Болог Неля 

Василівна, керівник гуртків Виноградівського районного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді Закарпатської області; 

 

  дискусійний майданчик № 2 «Використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчально-виховному процесі» (місце 

проведення: каб. №26). 

Модератори: 

Литвинова Світлана Григорівна, молодший науковий співробітник 

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 

начальник методичного центру інформаційних технологій в освіті 

Управління освіти Оболонського району м. Києва; 

Іванов Іван Юрійович, тренер з використання ІКТ технологій в 

навчальному процесі; 

Комендатов Володимир Федорович, методист НЕНЦ. 

Виступи: 

 Використання інформаційно-телекомунікаційних технологій підчас 

проведення занять. Гораль Ольга Олександрівна, керівник гуртків 

Хмельницького обласного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді; 
 


