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Від 28.05.2014 p. № 3/3-9-749-14

Програма
Всеукраїнської серпневої конференції для заступників директорів

позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю
«Педагогічний пошук - 2014

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

Термін проведення: 21-22 серпня 2014 року. 

21 серпня (четвер)
До 12.00 Заїзд, реєстрація, розміщення учасників конференції. 
12.00-18.00 Педагогічні слухання з питань позашкільної освіти.

Вітальне слово:
- представника Міністра освіти і науки України;
- представника Національної академії педагогічних наук України;
- представника Інституту проблем виховання НАПН України.
Робота сесій:

І сесія. Тема: «Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільної
освіти в Україні».
- Значення та місце позашкільної освіти в реалізації освітніх стандартів нового
покоління  -  Вербицький  Володимир  Валентинович,  директор  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки
України, доктор педагогічних наук, професор;
-  Стратегія  розвитку  позашкільного навчального  закладу  в  сучасних  умовах  –
Пустовіт  Григорій  Петрович,  доктор  педагогічних  наук,  професор,  учений
секретар відділення загальної педагогіки та філософії освіти НАПН України
-  Критерії  оцінювання  діяльності  позашкільних  навчальних  закладів  -  Вергун
Юрій  Валерійович,  начальник  відділу  інспектування  та  моніторингу
професійно-технічних  і  позашкільних  навчальних  закладів  Державної  інспекції
навчальних закладів України;
- Проблема якості програмно-методичного забезпечення та питання моніторингу
результативності  позашкільної  освіти  -  Артеменко  Олена  Анатоліївна,
начальник відділення змісту позашкільної освіти та виховної роботи Інституту
інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України
-  Питання  атестації  педагогічних  кадрів  позашкільних  навчальних  закладів  -
Малишова Ольга Павлівна,  головний спеціаліст відділу взаємодії  з  місцевими
органами  виконавчої  влади  та  самоврядування  Міністерства  освіти  і  науки
України.

ІІ сесія. Тема: «Позашкільна освіта: новий зміст, нові можливості».
-  Управління  якістю  освіти  -  Базилюк  Василь  Григорович,  кандидат
педагогічних  наук,  доцент,  Центральний  інститут  післядипломної



педагогічної освіти Національної академії педагогічних наук України. 
-  Сучасні  підходи  до  управління  навчально-виховним  процесом
позашкільного  навчального  закладу  -  Вербицька  Тетяна  Анатоліївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи НЕНЦ;
-  Науково-методична робота в забезпеченні процесів розвитку позашкільної
освіти - Драган Ольга Анатоліївна, завідуюча методичним відділом НЕНЦ;
-  Реалізація освіти для сталого розвитку в системі позашкільних навчальних
закладів - Радченко Тамара Дмитрівна, завідуюча відділом екології НЕНЦ.
- Агробіологічне дослідництво, як одна із форм становлення творчої особистості
школяра  -  Пінчук  Микола  Олександрович,  завідувач  відділом  аграрних
досліджень та рослинництва НЕНЦ.

15.40-16.00     Кава-брейк
16.00-18.00     Презентація за темою: 

«Соціальна  місія  позашкільних навчальних закладів»  -  Сумський обласний
центр позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю;

«Інноваційний  підхід  до  формування  професійної  компетентності  педагога.
Робота із педагогічними кадрами» - Вінницька обласна станція юних натуралістів

«Виховання  духовності  зростаючої  особистості  у  взаємодії  позашкільного
навчального  закладу  із  сім’єю»  -  Тернопільський  обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді

«Контроль  за  якістю  навчально-виховного  процесу  в  позашкільному
навчальному  закладі»  –  комунальний  заклад  «Станція  юних  натуралістів
Рівненської обласної ради.

«Рейтингова система оцінювання діяльності позашкільних навчальних закладів» -
Хмельницький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді.

18.30- 19.30    Вечеря 

22 серпня (п’ятниця)
8.00- 9.00    Сніданок
10.00-13.00    Робота «круглих столів». 
- «круглий стіл»

«Модель  організації  інноваційної  діяльності  позашкільних  навчальних
закладів» -  Луганський обласний еколого-натуралістичний центр,  Полтавський
обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді;

- «круглий стіл»
«Використання  сучасних  освітніх  технологій  як  умова  формування

особистісних  якостей  вихованців  позашкільних  навчальних  закладів»  -
Комунальний  заклад  «Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської



молоді”  Херсонської  обласної  ради»,  Комунальний  заклад  «Дніпропетровський
обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»

- «круглий стіл»
«Виховання як пріоритет у формуванні і розвитку якості позашкільної

освіти  дітей»  -  Волинський  обласний  еколого-натуралістичний  центр,
Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»

13.00-14.00    Обід
14.00- 17.00 Тренінг «Мистецтво управління»
17.00- 17.30   Підбиття підсумків конференції.
З  18.00    Від’їзд учасників.


