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Основні аспекти науково-педагогічної діяльності  

У 2007 р. опубліковано 13 друкованих праць. Загальним обсягом  60,6 д.а.  

У 2007 р. взято участь у 18 масових заходах еколого-натуралістичного 

спрямування і понад 18 наукових конференціях і  методичних семінарах. А саме: 

 Всеукраїнський чемпіонат з інформаційних технологій «Екософт – 2007»; 

 Всеукраїнський конкурс юних раціоналізаторів та винахідників «Природа – 

людина – виробництво – екологія»; 

 Національний тур «Інтел ЕкоУкраїна» Міжнародного конкурсу «Intel ISEF»; 

 Міжнародний конкурс молодіжних проектів з енергоефективності «Енергія 

і середовище»; 

 Міжнародний екологічний конгрес «Живи, Земле !»; 

 Всеукраїнський конкурс «Юний селекціонер»; 

 засідання Дитячого екологічного парламенту; 

 Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів 

Малої академії наук України (хіміко-біологічне відділення); 

 ІІ Всеукраїнський біологічний форум «Вища біологічна освіта у вимірі 

сучасних міжнародних стандартів» тощо. 

 

Проведення масових науково-практичних заходів 

Участь у масових науково-практичних заходах у 2007 році: 

  Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток наукової творчості 

майбутніх вчителів природничих дисциплін» XVI Каришинські читання, 24-

25 травня 2007 р.  

 Міжнародна науково-практична конференція «Екологія: наука, освіта, 

природоохоронна діяльність». - Умань, 2007.  

 Міжнародна науково-практична конференція «Різноманіття фітобіоти: 

шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія та сучасні проблеми», 

присвяченої 200-річчю заснування Кременецького ботанічного саду. 18-23 

червня 2007 р.  

 Міжнародна науково-практична конференція «Формування цінностей 

сучасної особистості». – Дрогобич, 20 – 21 вересня 2007. 
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 V Міжнародна наукова конференція «Промислова ботаніка: стан та 

перспективи розвитку». 24-26 вересня 2007 р. – Донецьк, 2007.  

 Міжнародна науково-практична конференція «Роль едукаційного 

середовища у підготовці вчителя сільської школи». – Умань, 4 – 5 жовтня 

2007. 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість ХХІ століття: 

проблеми виховання та шляхи їх вирішення». – Київ, 17 – 18 жовтня 2007. 

  ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у вищій школі». 

24-25 жовтня 2007 р. – Ніжин, 2007.  

 ІІ Міжнародний конгрес «Українська освіта у світовому часопросторі». 25-

27 жовтня 2007 р. – Київ, 2007.  

 V Мистецько-педагогічні читання пам`яті професора О.П. Рудницької. 6 – 7 

грудня 2007 р. – Київ, 2007.  

 

Список основних друкованих праць 
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«Здоров`я дітей – майбутнє країни». Частина 1. – Київ, 2007. – С. 58-65. 

2. Володимир Вербицький. Проектна форма навчання і виховання у 

загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних закладах освіти 

еколого-натуралістичного напряму. Проблеми та шляхи їх вирішення (на 

допомогу вчителям біології, хімії, географії. Керівникам гуртків екологічного 

спрямування, методистам позашкільних закладів) // Рідна школа. - № 3 (926), 

березень, 2007. – С. 35-47. 

3. Володимир Вербицький. Забезпечення наступності біологічної науки й освіти // 

Коментар до Інформаційного збірника міністерства освіти і науки України. –  

№ 2, лютий, 2007. – С. 16 – 21. 

4. Вербицький В.В., Надворний В.Г. Роль тижня Всеукраїнських і міжнародних 

науково-освітніх проектів «Україна-Європа-Світ» у екологічній освіті шкільної 

молоді України //Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток 
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наукової творчості майбутніх вчителів природничих дисциплін» XVI 

Каришинські читання, 24-25 травня 2007 р. – С. 253 – 258. 

5. Вербицький В.В., Тараненко В.І. Діяльність позашкільних еколого-

натуралістичних закладів в умовах реформування освіти в Україні. // Збірник 

наукових праць. Серія: Педагогічні науки. - Випуск 1, 2007. – С. 40-47. 

6. Володимир Вербицький. Соціально-педагогічна концепція екологічної освіти 

«Сім`я – дошкільна установа – школа – позашкільний та вищий навчальні 

заклади» // Початкова школа. - № 6 (456), червень, 2007. – С. 1-6. 

7. Вербицький В.В. Традиційні та інноваційні технології навчання екології в 

позашкільних закладах України еколого-натуралістичного напряму // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Екологія: наука, 

освіта, природоохоронна діяльність», Умань. – К.: Наук.світ, 2007. – С. 128 – 

131.  

8. Вербицький В.В., Бойко Є.О. Використання видів і форм рослин у 

ландшафтному дизайні та парковій архітектурі дендрологічного парку 

«Юннатівський» // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 

«Різноманіття фітобіоти: шляхи відновлення, збагачення і збереження. Історія 

та сучасні проблеми», присвяченої 200-річчю заснування Кременецького 

ботанічного саду. 18-23 червня 2007 р. – Кременець - Тернопіль.: «Підручники 

і посібники», 2007. – С. 208 – 209.  

9. Вербицький Володимир, Манорик Любов, Пінчук Микола. Аграрні аспекти 

виховання учнівської молоді // Рідна школа. - № 933, вересень, 2007. – С. 3-7. 

10. Вербицький В.В., Бабанська Н.І., Шевцов А.О., Землянських І.І. Крилаті скарби 

Кіровоградщини. – Кіровоград: Видавництво «Код», 2007. – 29 с. 

11. Ольга Плахотнік, Володимир Вербицький. Тенденції становлення та розвитку 

позашкільної еколого-натуралістичної освіти в Україні// Збірник наукових 

праць «Психолого-педагогічні проблеми сільської школи». – Умань: РВЦ 

«Софія», 2007. – Випуск 21. – С. 154 – 161. 

12. Вербицький В.В. Досвід юннатів лабораторії дендрології НЕНЦ з вегетативного 

розмноження хвойних та вічнозелених рослин. // Матеріали V Міжнародної 
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наукової конференції «Промислова ботаніка: стан та перспективи розвитку». 

24-26 вересня 2007 р. – Донецьк, 2007. – С. 78 – 81.  

13. Володимир Вербицький, К. Кравченко. До питання державного управління 

екологічною освітою та вихованням в Україні. // Молодь і ринок. - № 10 (33), 

жовтень, 2007. – С. 14 – 16. 

 

Міжнародна  діяльність  НЕНЦ 

Співпраця НЕНЦ з освітніми закладами еколого-натуралістичного 

спрямування інших країн світу спрямована на формування екологічної культури 

слухачів, створення умов для поглиблення знань з екологічної освіти, проведення 

дослідницької роботи, професійного самовизначення та самореалізації слухачів, їх  

участі у реалізації міжнародних екологічних програм і проектів. Ця робота 

базується на  компаративних принципах сучасної педагогіки: ознайомленні та 

обміні формами роботи, пошуку можливостей участі педагогічних працівників 

різних навчальних закладів у навчально – експериментальних, дослідницько – 

природоохоронних програмах, створенні міжнародного банку досвіду екологічної 

освіти та виховання. 

  Серед країн, з освітніми закладами та установами яких найбільш плідно 

співпрацює Центр, слід відмітити наступні: 

Російська Федерація. В Росії створена система додаткової освіти, що 

спирається на радянську систему позашкільної роботи і має сьогодні федеральний 

рівень, рівень суб’єктів Федерації, обласний та муніципальний рівні. Відбулася 

часткова децентралізація. В той же час в основу роботи установ додаткової освіти 

покладені єдині комплексні програми безперервної екологічної освіти та 

виховання. Законодавча база системи додаткової освіти забезпечується Законом 

РФ “Об образовании” (п.5 ст.14; п.2.6., ст.3.2.) та “Екологогічної доктрини 

РФ”.Налагоджені контакти (науково-практичні конференції, обмін делегаціями) з 

Московською міською станцією юних натуралістів та Московським міським 

Палацем дитячої (юнацької творчості). 

Республіка Білорусь. З 2004 року активно ведеться співпраця НЕНЦ та 

обласних ЕНЦ (СЮН) України з позашкільними екологічними закладами 
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Республіки Біларусь. У Республіці Білорусь створена і законодавчо затверджена 

Міністерством освіти та Президентом Республіки  чітка система закладів 

позашкільної освіти. В Республіці представлені екологічні центри різних рівнів: 

Республіканський екологічний центр дітей та юнацтва, міські та сільські 

екологічні центри. 

Польща. У зв’язку з тим, що в країні відсутня система позашкільних 

навчальних закладів, питаннями еколого – натуралістичного виховання 

займаються саме школи у своїй позакласній та позашкільній роботі (гуртки, 

клуби). Існують також школи екологічної освіти та виховання, в яких екологія є 

наскрізним предметом шкільних програм. Таким закладом є школа №188 ім. 

Болеслава Орлівського м. Вроцлава, творча співпраця з якою (обмін делегаціями, 

спільні педагогічні заходи, залучення дітей до конкурсних програм тощо) стала 

цікавою для педагогічного колективу НЕНЦ.  

Болгарія. В Болгарії працюють регіональні центри учнівського 

відпочинку та туризму; що підпорядковуються місцевим общинам. На 

запрошення общини Роднево. 40 дітей – юннатів НЕНЦ у червні 1999 р. відвідали 

Старозагорський учнівський центр. 

Латвія. Позашкільна освіта Прибалтики та Латвії, зокрема, втратила свою 

єдину систему, але залишилися певні осередки, які спрямовують свою діяльність 

в основному на доповнюючу позакласну освіту. Такі заклади, як Міжнародний 

освітній центр шкільної управи м. Риги Латвійської республіки ,,Заля варна”, 

ДЮЦ ,,JK Auseklis”, представляють особливий інтерес для співпраці та обміну 

досвідом. 

США. У США немає єдиної системи позашкільної освіти, а вся 

освітянська система контролюється федеральним урядом на рівні загальних 

принципів. Позашкільна діяльність (у тому числі освітньо-виховна, науково-

дослідницька тощо) відбувається як на базі шкіл , так і на базі центрів та 

об`єднань, різного підпорядкування та фінансування. НЕНЦ , започаткувавши 

довготермінову програму співпраці з компанією Intel, освітні програми якої добре 

відомі у всьому світі, впроваджує інноваційні підходи в роботі з обдарованою 

молоддю з метою залучення до всесвітнього руху науково-технічної творчості. 
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Методичні та організаційні аспекти всесвітньої програми Intel ISEF координує 

спеціально створена організація Science Service, з якою НЕНЦ має безпосередню 

робочу співпрацю щодо проведення національного туру конкурсу та підготовки 

до участі у всесвітньому турі. Крім того педагогічні працівники програми від 

НЕНЦ  запрошені до участі у сесії Educators academy („Академія освітян”) для 

проведення презентації українського досвіду  впровадження інноваційних 

технологій в роботі з обдарованою молоддю та залучення її до науково-технічної 

творчості. 

 

Впровадження нових педагогічних технологій 

Формувався також банк  впровадження нових педагогічних технологій у 

навчально-виховний процес позашкільних навчальних закладів еколого-

натуралістичного спрямування, зокрема: 

- технологічний підхід до розвитку самоосвітніх та дослідницьких компетенцій 

вихованця позашкільного навчального закладу; 

- героїко-патріотичне  виховання учнівської молоді − складова реалізації 

проекту “Екологічна освіта на природозаповідних територіях”; 

- реалізація соціально-адаптивної функції позашкільного навчального закладу 

еколого-натуралістичного спрямування. 

          Здійснювалась адаптація до умов центру методик корекції психологічної 

культури особистості, впровадження дистанційного навчання. 

Одним з основних компонентів аналітичного напряму діяльності Центру є 

формування інформаційно-методичного банку, який за звітний період поповнився 

матеріалами: 

-    про виконання наказу  Міністерства освіти і науки  України від 11.01.2007 р.  

№ 4 “Про підвищення кваліфікації кадрів позашкільних  навчальних закладів  

України у 2007 році”; 

- загальна характеристика науково-методичних видань центру; 

- аналіз профільної діяльності обласних центрів еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді за 2006 рік (за матеріалами звітів); 

- про проведення педагогічного практикуму  “Світ творчості”; 
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- про проведення Всеукраїнського біологічного форуму “Вища біологічна освіта 

у вимірі сучасних міжнародних стандартів”; 

- про роботу Всеукраїнської очно-заочної біологічної школи; 

- про підсумки проведення Всеукраїнських ботанічних стажувань учнів; 

- про проведення конкурсу школярів та учнівської молоді “Юний селекціонер”; 

- про роботу Всеукраїнської школи флористики і фітодизайну; 

- про проведення Всеукраїнського тижня юних раціоналізаторів та винахідників 

в “Природа – людина – виробництво - екологія” в рамках тижня 

Всеукраїнських та міжнародних науково-освітніх проектів  “Україна – Європа 

– Світ - 2007”; 

- про проведення Всеукраїнського тижня охорони навколишнього середовища, в 

його аспекті акцій: “День Землі”, “День довкілля”, “Дерево – життя”, “До 

чистих джерел”, “Чиста планета”,  “Ріки мого дитинства”, “Парки – легені міст 

і сіл”, “Екологічними стежками”; 

- про участь у Міжнародному конкурсі науково-технічної творчості Intel ІSEF 

2007; 

- про результати проведення національного етапу міжнародного конкурсу Intel – 

Еко – Україна; 

- про організацію та проведення відпочинку і оздоровлення дітей, учнівської 

молоді влітку 2007 року; 

- про підсумки Всеукраїнського конкурсу школярів та учнівської молоді “Мій 

рідний край – моя Земля” за 2007 рік;  

- про проведення навчального симпозіуму “Кризові комунікації та зв’язки із ЗМІ 

під час Національної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я в 

контексті пандемії грипу”; 

- про проведення спільного засідання Вченої ради Інституту ботаніки 

ім.М.Г.Холодного НАН України, Бюро відділення загальної біології НАН 

України та молодих вчених-ботаніків, присвяченого 300-річчю від дня 

народження Карла Ліннея та Міжнародної конференції молодих вчених 

“Актуальні пролеми ботаніки та екології” тощо. 
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Інформаційні структури Центру здійснювали відбір і систематизацію 

інформації, організували оперативне ознайомлення вчителів, педагогічних 

працівників позашкільних навчальних закладів з науково-методичною 

інформацією, нормативно-правовими документами, організовували своєчасне 

надходження необхідної інформації, повідомляли про нові надходження. 

              

Методичний супровід діяльності НЕНЦ  

та навчання педагогічного персоналу 

З метою надання методичної допомоги вчителям біології м. Києва і 

Київської області, керівникам гуртків та методичним працівникам НЕНЦ на базі 

бібліотеки організовано постійно діючі виставки  “Нові надходження”, “Експрес - 

інформація”,  “Видання Центру”, “Новинки методичної літератури з біології, 

екології, психології та ін.”, “На допомогу керівнику гуртка”. Спільно з фірмою 

“Дея” під час роботи  Всеукраїнського біологічного форуму “Вища біологічна 

освіта у вимірі сучасних міжнародних стандартів” організовано виставку приладів 

та  відеофільмів з біології, медицини, екології.  

             Вчителі трудового навчання використовують інформаційний ресурс 

постійно діючих виставок декоративно-прикладного мистецтва. 

   Загальноосвітнім і позашкільним навчальним закладам надавалась 

практична допомога у створенні куточків живої природи, розробці проектів 

дизайну освітнього середовища, з питань практичної та дослідницької роботи на 

навчально-дослідних земельних ділянках. 

Протягом року поповнювався банк нових педагогічних ідей, картотека 

методичних розробок занять творчих учнівських об’єднань, проводились “Тижні 

творчої діяльності педпрацівників відділів та лабораторій”, “Дні відкритих 

дверей”. 

Організація післядипломної освіти та навчально-методичної роботи з 

педагогічними кадрами дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних 

навчальних закладів здійснювалась через курсове підвищення кваліфікації, 

семінари та семінари-практикуми, науково-практичні конференції, конкурси. 
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З метою підвищення якості додаткової освіти з біології у сучасній школі 

проводилась робота Всеукраїнського методичного об’єднання. Реалізація мети 

передбачала вирішення таких завдань: 

- проведення системи методичних заходів, спрямованих на розвиток творчого 

потенціалу педагогів; 

- вивчення, узагальнення та впровадження перспективного педагогічного 

досвіду; 

- створення умов для задоволення індивідуальних потреб педагогів у 

особистому та професійному зростанні;  

- поглиблене вивчення методики, інноваційних ідей і досвіду позакласної 

роботи з біології через творчі лабораторії, педагогічні майстерні, тренінги. 

Цією формою методичної роботи охоплені різні категорії педагогічних 

працівників: заступники директорів шкіл з навчально-виховної роботи, вчителі 

біології, географії, трудового навчання, образотворчого мистецтва. 

Програми заходів передбачали опрацювання тем: 

- основні моделі додаткової освіти з біології у сучасній школі; 

- науково-педагогічні та сільськогосподарські основи організації 

дослідницької роботи з біології на навчально-дослідних земельних ділянках в 

загальноосвітніх навчальних закладах; 

- організація роботи зоолого-тваринницького відділку навчально-дослідної 

земельної ділянки; 

- екологічна освіта та природоохоронна діяльність у змісті позакласної, 

позашкільної роботи з біології; 

- особливості організації і виховання обдарованої і талановитої молоді 

засобами позакласної роботи з біології (організація наукових товариств, 

МАН); 

- впровадження сучасних педагогічних технологій в навчально-виховний 

процес творчих учнівських об’єднань біологічного профілю. 

Актуальним проблемам навчальної діяльності присвячені семінари-

практикуми для вчителів біології, географії, хімії, трудового навчання, 

образотворчого мистецтва, заступників директорів з навчально-виховної роботи, 
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методистів райметодкабінетів Київської, Одеської, Чернігівської, Хмельницької 

Полтавської, Дніпропетровської областей  та м. Києва. Змістовно пройшли 

семінари для методистів дошкільних навчальних закладів Подільського  району м. 

Києва.  

  За 2007 рік організовано і проведено 45 семінарів, практикумів, майстер-

класів, тренінгів тощо. Ними охоплено майже 800 вчителів загальноосвітніх 

навчальних закладів.  

      З метою підвищення кваліфікації працівників позашкільних навчальних 

закладів проведено семінари для директорів міських та районних будинків 

дитячої та юнацької творчості та директорів обласних Палаців юнацтва та 

молоді.  

У напрямі освіти дорослих розроблені і реалізуються комплексні навчальні 

програми для забезпечення індивідуальних освітніх потреб різновікових груп 

населення у галузі садівництва та декоративно-ужиткового мистецтва. Така 

робота проводиться спільно з громадськими організаціями, зокрема 

Всеукраїнським клубом виноградарів. 

     Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 15 листопада 

2007р. № 2114л  на базі НЕНЦ  з 19 по 20 листопада 2007 року  проведена 

ліцензійна експертиза. Експертною Радою напряму "Педагогічна освіта" 

Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді надана 

можливість здійснення підвищення кваліфікації педагогічних працівників з 

ліцензованим обсягом прийому 3000 осіб на рік. 

                 У процесі експертизи перевірено наявність оригіналів засновницьких 

документів, концепції діяльності центру, підготовки фахівців, розглянуто 

документацію навчально-методичного забезпечення, кадрового потенціалу, 

форми і методи контролю за навчанням слухачів, відповідність матеріально-

технічної бази і матеріально-технічного забезпечення вимогам ліцензування. 

Усі вищезазначені документи  відповідають державним стандартам. 

З метою науково-методичного забезпечення позашкільного навчально-

виховного процесу, інтеграції діяльності НЕНЦ із закладами післядипломної 
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освіти та вищими навчальними закладами проведено низку семінарів-практикумів  

“Порівняльна педагогічна діяльність еколого-натуралістичних центрів”,  зокрема: 

     директорів обласних центрів еколого-натуралістичної творчості на базі 

загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів  Дніпропетровської 

області; 

– семінар-практикум директорів міських та районних центрів еколого-

натуралістичної творчості на базі  позашкільних навчальних закладів 

Київської області; 

– семінар-практикум директорів  центрів еколого-натуралістичної творчості 

(станції юних натуралістів) на базі загальноосвітніх і позашкільних 

навчальних закладів Закарпатської області. 

 З метою здійснення якісної освіти  впродовж життя працюючих 

педагогів позашкільних навчальних закладів еколого-натуралістичного профілю  

розроблено і апробується пілотний проект -  навчальний курс “Культура 

педагогічного менеджменту”. Програма розрахована на 54 години, з них - 21год. – 

теоретичний курс, решта - практичні заняття, тренінги, заняття в майстер-класах, 

самостійна робота над розробкою творчих проектів. Освоєння програми 

передбачає підвищення ключових компетенцій в галузі культури педагогічного 

менеджменту, ознайомлення з методичними засобами творчої діяльності, 

сучасними педагогічними технологіями. Назагал реалізація проекту уможливила 

визначення методологічного потенціалу для здійснення освіти впродовж життя 

працюючих педагогів, який містить акмеологічний підхід. 

По закінченні курсу слухачі захищають творчий проект на самостійно 

обрану або запропоновану викладачами тему. 32 слухачам, які успішно закінчили 

навчання, видано сертифікати. 

               Педагогічні працівники центру підвищували фаховий рівень в Академії  

флористики авторської школи Наталії Агеєвої,  на курсах підвищення 

кваліфікації, Всеукраїнському науково-практичному семінарі “Героїко-

патріотичне виховання як складова громадянського становлення молоді”, 

Всеукраїнській науково-практичній конференції “Теорія і практика проектування 

виховних систем у навчальних закладах України”, Всеукраїнському семінарі 
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“Розвиток творчої особистості засобами дозвіллєво-ігрової діяльності”, 

навчального симпозіуму “Кризові комунікації та зв’язки із ЗМІ під час 

Національної надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я в контексті пандемії 

грипу” тощо. 

        Науковими співробітниками кафедри методики позакласної і 

позашкільної роботи, методичними працівниками Центру за участю провідних 

вчених та фахівців у галузі позашкільної педагогіки проведено курсове 

підвищення кваліфікації директорів районних та міських еколого-

натуралістичних центрів, завідуючих   відділами  обласних еколого-

натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів.  

Базисною ідеєю навчальних програм дисциплін фундаментального та   

фахового циклів є збалансований, екологобезпечний (гармонійний)  розвиток 

суспільства і природи, збереження рівноваги; необхідність і можливість 

керованого контролю і оцінювання ступеня екологічної безпеки господарської 

діяльності або екологічної ситуації; попередження або припинення негативного 

впливу на навколишнє середовище. 

До кожної з дисциплін навчального плану розроблені плани семінарських, 

практичних занять, тематика творчих робіт.  

Належним чином забезпечені різні види контролю за якістю теоретичної 

підготовки слухачів. З цією метою розроблені і впроваджуються тести, задачі, 

ситуаційні та проблемні завдання, індивідуальні розрахункові роботи. Вивчення 

кожної дисципліни закінчується підсумковим контролем знань слухачів, 

передбаченим навчальним планом, який цього року доповнився спецкурсом за 

програмою “Intel Teach”. 

Під час курсів підвищення кваліфікації з керівниками творчих учнівських 

об’єднань опрацьовано  зміст і методичний апарат нових навчальних програм. 

            З метою підвищення кваліфікації у Центрі продовжувала працювати школа 

молодого педагога. 

Протягом 2007 року продовжено роботу з підготовки нової генерації 

педагогічних кадрів для профільних позашкільних навчальних закладів через 
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проведення факультативів, практичних та семінарських занять з екології, 

сільського господарства, генетики, методики викладання біології. 

Для студентів факультету соціальної психології та Інституту природничо-

географічної освіти та екології Національного педагогічного  університету ім. 

М.П.Драгоманова, Національного університету “Києво-Могилянська академія”, 

плодоовочевого факультету Національного аграрного університету,  факультету 

трудового навчання і біології Переяслав-Хмельницького державного 

педагогічного університету ім. Сковороди, Ніжинського педагогічного 

університету ім. М.В.Гоголя, Київського міського педагогічного університету ім. 

Б.Г. Грінченка, Київського педагогічного коледжу прочитано лекції, проведено 

практикуми з організації навчально-виховної роботи та трудового виховання 

учнів в аквакомплексі, на навчально-дослідних земельних ділянках, 

тваринницькій фермі, в дендропарку, саду та стажування з основ селекції та 

інтродукції рослин. На базі сільськогосподарського відділу протягом року 

виконували дипломні роботи студенти Національного аграрного університету. 

Тренінг-навчання з педагогічної майстерності на базі відділу екології і охорони 

природи пройшли студенти Національного педагогічного університету 

ім. М.П.Драгоманова та Національного університету “Києво-Могилянська 

академія”. 

Для студентів Київського педагогічного коледжу проведена педагогічна та 

методична практика.  

Для студентів природничого факультету Переяслав-Хмельницького 

педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди під час проведення літньої 

польової практики прочитано цикл лекцій про тваринний світ Середнього 

Придніпров’я та питання його охорони. 

             З метою впровадження сучасних психолого-педагогічних технологій 

продовжено роботу науково-практичного центру з проблем особистісно 

орієнтованої підготовки педагогів і профільного навчання  учнівської молоді.  

Основним у науково-методичній і організаційній діяльності центру у звітному 

році було сприяння реалізації плану навчально-методичної роботи з 
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педагогічними кадрами позашкільних навчальних закладів, рецензування програм 

і методичних рекомендацій. 

За науково-методичної допомоги наукових співробітників Інституту 

педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України банк педагогічних інновацій 

поповнився розробками занять, побудованих на базі особистісно-зорієнтованих 

технологій. 

Підвищенню ефективності методів удосконалення позашкільної освіти 

сприяв також методологічний семінар “Науково-методичні основи розвитку 

творчої особистості”, проведений спільно з Інститутом проблем виховання АПН 

України. 

У 2007 році педагогічні працівники продовжували роботу над науково-

методичною темою “Методичні основи навчально-виховного процесу в 

позашкільному навчальному закладі”. 

Для здійснення науково-методичного забезпечення практичної діяльності 

та для проведення дослідно-експериментальної роботи Центр всебічно 

використовував науковий потенціал галузевих інститутів НАН України, вищих 

навчальних закладів: Національного медичного університету, Національного 

університету ім. Т.Г.Шевченка, Національного педагогічного університету 

ім. М.П.Драгоманова, Національного аграрного університету, Національного 

університету “Києво-Могилянська академія”, Київського інституту декоративно-

прикладного мистецтва та дизайну ім. М.Бойчука; Полтавської аграрної академії, 

Ніжинського педагогічного університету ім. М.В. Гоголя; Музею народної 

архітектури та побуту України в с. Пирогове, хати-музею Т.Г Шевченка на 

Пріорці, Центрального природничого музею, Київського зоопарку, ботанічних 

садів ім. Фоміна, ім. Гришка НАН України, Інститутів педагогічної освіти та 

освіти дорослих АПН України, Центрального інституту післядипломної 

педагогічної освіти АПН України,  Київського міського Будинку природи. 

Продовжувалась співпраця із громадськими організаціями: Національним 

екологічним центром, Українським товариством охорони природи, Українським 

товариством охорони птахів, Всеукраїнською асоціацією голубівників, 
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Всеукраїнською національною федерацією аматорів усіх видів птахів, 

Національною спілкою майстрів народних мистецтв України  тощо. 

 

Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

З метою підвищення ефективності і якості навчально-виховного процесу 

проведено засідання  педагогічних рад з таких питань: 

- програмно-методичне забезпечення навчально-виховного процесу; 

- творчі звіти студентів магістратури “Управління навчальним закладом” про 

педагогічну практику; 

- технологія виховної роботи в таборі “Юннат”; 

- розвиток міжнародної діяльності Національного еколого-натуралістичного 

центру; 

- тенденції розвитку позашкільної освіти в Київській області (спільно з 

педагогічними колективами позашкільних навчальних закладів Київської 

області); 

- песпективні завдання педагогічного колективу Національного еколого-

натуралістичного центру в умовах економіки знань ХХІ століття. 

За звітний період відповідно до програми методичного забезпечення змісту 

позашкільної освіти були  підготовлені   листи, методичні рекомендації, 

розробки: 

 методичний лист до серпневих конференцій “Про актуальні питання 

еколого-натуралістичної роботи”; 

 методичний лист “Про проведення екологічної акції “Зелений паросток 

майбутнього”; 

 методичний лист “Про проведення екологічної акції “Майбутнє лісу у твоїх 

руках”; 

 методичні рекомендації щодо проведення Уроку пам’яті, присвяченого 

вшануванню пам’яті жертв голодомору-геноциду української нації та жертв 

політичних репресій в Україні  “Голодомор –  трагедія Українського 

народу”; 
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 методичні рекомендації щодо проведення першого заняття; 

 методичні рекомендації щодо участі у Всеукраїнських ботанічних 

стажуваннях обдарованих школярів; 

 методичні рекомендації щодо впровадження в практику екологічного 

виховання з елементами енергозбереження; 

 методичні рекомендації щодо проведення Дня води.  

 Рідна школа. - № 933, вересень, 2007. Початкова школа. - № 6 (456), 

червень, 2007 

o Освіта України. №67(855).-11 вересня 2007р. 

o Освіта. №39(5265).- 19-26 вересня 2007 р. 

o Дитячий садок.№39 (423), жовтень 2007.С.2-21. 

       Метро .Освіта. №11, 2007. 

        На допомогу керівникам творчих учнівських об’єднань видано: 

       Програми гуртків природничо-біологічного напрямку//Позашкілля.№4 (004), 

квітень,2007.С.3−79. 

         Авторські методичні системи керівників творих учнівських об’єднань: 

Навчальний посібник.-К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський 

університет”, 2007.-391с.  

           Вербицький В.В. Методологічні основи розвитку практичного розуму 

школяра. – К.: СПМ «АВЕРС», 2007. – 124 с.  

           Мазур П.А. Абрикос, персик, слива.−Минск.:Красико-принт.-2007.-64с. 

 

Механізми створення позитивного іміджу закладу 

З метою трансферу інноваційних технологій позашкільної еколого-

натуралістичної освіти педагогічні працівники НЕНЦ підготували тематичні 

експозиції на  Десятій ювілейній міжнародній виставці навчальних закладів 

“Сучасна освіта в Україні− 2007” та на четвертій виставці-презентації “Освіта 

України” “Інноваційні технології навчання”. Відповідно до програми  ІУ виставки 

“Інноваційні технології навчання” проведено круглий стіл “Інноваційні технології 

у навчальному процесі позашкільного навчального закладу еколого-
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натуралістичного спрямування”.  Інноваційні розробки педагогічних працівників 

Центру удостоєні звання “Лауреат конкурсу”.                

У 2007 році педагогічні працівники Центру продовжили активно 

співпрацювати із засобами масової інформації, зокрема, їх матеріали: 

– друкуються в газетах “Освіта”, “Освіта України”, “Сільська школа”, 

“Біологія”, “Сегодня”,  “Сільські вісті”, “День”, “Хрещатик”, “Зірка”, 

“Перемена”, “Порадниця”, бюлетені Українського товариства охорони птахів, 

інформаційного бюлетеня екологічних відеотек; у фахових виданнях 

“Біологія”, “Позашкілля”, в журналах “Біологія і хімія”, “Паросток”, 

“Огородник”,  “Дім, сад, город”, “Рідна природа”, “Рідна школа”, “Початкова 

школа”, “Шкільна бібліотека”, “Пізнайко”, “Інформатика”, “Сучасне 

птахівництво”, вісник ISAR тощо; 

– звучать на українському радіо у передачах: ”Обрії”, “Новини”, “Голос Києва”, 

“Школяда”, “Ноєв ковчег” “Старшокласник”, “Від мухи до слона”, студії 

“Майдан”, “Наше радіо”; Радіо – ЕРА; 

- транслюються на телевізійних каналах: УТ-3 (“За Київським часом”), УТ-1 

(“Новини”, “Садиба плюс”,“Сільський час”, “Хто в домі господар”, “Торбинка 

порад”, “Для тих, хто вдома”, “Життя триває”), Інтер, Новий канал, “1+1”,  

ТРК “Київ”, СТБ.  

Пріоритетні завдання НЕНЦ на 2008 рік 

 розроблення навчальних програм первинної професійної підготовки; 

 підготувати до друку програми творчих учнівських об’єднань з 

декоративно-ужиткового мистецтва;  

 завершення модернізації навчальних програм для всіх відділень ВЗБШ 

відповідно до сучасних освітніх стандартів у контексті приєднання до 

Болонського процесу та реалізації програми « Освіта збалансованого 

розвитку»;  

 розроблення  навчального курсу «Англійська мова для слухачів 

ВЗБШ»; 
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 розроблення навчальних посібників та методичних рекомендацій з метою 

забезпечення самостійної освітньої діяльності учнів у форматі 

дистанційного навчання;  

 розроблення навчального посібника  для школярів «Методика сучасного 

наукового дослідження; 

 створення посібників для підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

 визначення підходів до процесу педагогічного вимірювання та 

оцінювання навчальних досягнень учасників навчально-виховного 

процесу; 

 розширення мережі творчих учнівських об'єднань аграрного профілю з 

метою залучення школярів до участі в роботі відділень садівництва, 

лісового господарства та бджільництва ВЗБШ; 

 створення портфоліо учасників творчих учнівських об’єднань Центру з 

метою відображення їхніх досягнень  у різних сферах творчої діяльності; 

 формування в учнівської молоді  громадянських цінностей та переконань, 

створення умов для роботи   дитячого екологічного парламенту (ДЕП); 

 проведення Всеукраїнського конкурсу на краще учнівське самоврядування 

у позашкільному навчальному закладі;  

 розроблення тематики та методики дослідницької роботи  для  учасників 

творчих учнівських об’єднань на основі  Концепції сталого розвитку 

агроекосистем в Україні на період до 2025 року;  

 розроблення методик агроекологічного моніторингу на основі 

довгострокових стаціонарних дослідів, форм для збору вхідної інформації 

даних стаціонарних дослідів навчально-дослідних земельних ділянок та 

ділянок присадибного користування учасників творчих учнівських 

об’єднань; 

 широке залучення учнівської молоді до участі у галузевій комплексній 

програмі «Картопля України» та у програмі «Відродження виноградарства, 

садів та виноробної промисловості»; 
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 пропаганда та рекламування результатів сільськогосподарського 

дослідництва шляхом демонстрування на міжнародних та всеукраїнських 

виставках, зокрема: сучасних технологій в овочівництві, біоорганічних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур, участі у 

Національній програмі охорони родючості грунтів тощо; 

 створення загальноєвропейського простору позашкільної освіти, 

проведення Міжнародної науково-практичної конференції у Болгарії;  

 створення бази даних про мережу позашкільних закладів ближнього 

зарубіжжя; 

 розвиток співпраці з міжнародними екологічними організаціями; 

 продовження практики проведення науково-освітніх проектів “Україна-

Європа − Світ”. 
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