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ПОЛОЖЕННЯ 

про Позашкільний освітній хаб для здобувачів освіти,  

учасників організаційно-масових заходів  

1. Загальні положення 

1.1.  Позашкільний освітній хаб Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України створений для здобувачів освіти та 

учасників організаційно-масових заходів. Позашкільний освітній хаб - це окремий 

електронний ресурс, створений на платформі YouTube.  

1.2. Персональні дані надаються суб’єктами безпосередньо під час 

заявлення (реєстрації) на участь в конкурсах, олімпіадах, форумах, турнірах, 

інших заходах; поданні електронних і паперових матеріалів (науково-

дослідницьких робіт, рефератів, тез, анотацій, тощо) до інформаційних збірників з 

описами проєктів та розробок; представленні творчих здобутків на виставкових 

заходах, тощо. 

1.3. Надані суб’єктами персональні дані акумулюються в базі персональних 

даних Позашкільного освітнього хабу Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України з метою наступного включення до звітів 

та публікацій, за вимогою передаються до Міністерства освіти та науки України  з 

метою замовлення, виготовлення та обліку персоніфікованих документів, 

дипломів та нагород, збирання, оцінювання та зберігання науково-дослідницьких 

робіт, іншої інформації, ведення діловодства, підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації, підготовки 

публікацій та тез робіт. 

1.4. База даних Позашкільного освітнього хабу Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України має конфіденційний 

характер і не поширює відомості щодо суб’єкта без його згоди на це. 
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 2. Мета і завдання Позашкільного освітнього хабу 

2.1. Мета Позашкільного освітнього хабу: створення комфортного 

освітнього середовища та організація освітнього процесу з позашкільної еколого-

натуралістичної освіти для дітей та учнівської молоді, вимушених переселенців, 

забезпечення психологічної та емоційної підтримки. 

2.2. Позашкільний Освітній Хаб – це…   

➢ платформа для дітей переселенців та студентської молоді; 

➢ широкий спектр дистанційних освітніх можливостей; 

➢ цікаве дозвілля та навчання для здобувачів освіти, учасників організаційно-

масових заходів, ветеранів освіти, ветеранів ЗСУ та їх сімей.  

Ми працюємо, щоб внутрішньо переміщені діти і педагоги, або ті, які 

виїхали закордон могли продовжити навчання з позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму та зануритися в змістовне дозвілля.  

Окрім онлайн занять з різних напрямів гурткової роботи, наші здобувачі 

розкривають свої сильні сторони, реалізують цікаві міні-проєкти, будуть залучені 

до волонтерської роботи. 

 

3. Контент Позашкільного освітнього хабу  

 

3.1. Дистанційні заняття за рубриками: 

• Екологічний напрям 

• Біологічний напрям 

• Аграрний напрям 

 

3.2. Розділи (можуть бути): 

1. Хочу все знати (добірка відеозанять, еколекторій; розклад онлайн занять) 

• вік для найменших 

• середній шкільний вік 

• для старшокласників 

 

2. Вперед до перемоги (про наші масові заходи) 

• вік для найменших 

• середній шкільний вік 

• для старшокласників 

 

3. Експериментуй разом із нами 

• вік для найменших 

• середній шкільний вік 

• для старшокласників 

 

4. Я можу!  

Рубрика, де кожен бажаючий може розмістити свою власну роботу: поробку, 

малюнок, есе, відкриття, результати дослідів на нашій платформі. 
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3.3.  Платформа: ютуб-канал «НЕНЦ»  

https://www.youtube.com/channel/UCM3MDFAAO9oT8PdcxxnuuQg 

3.4.  Після завершення трансляції канал з усіма матеріалами залишиться у youtube 

для того, аби учасники завжди мали  доступ до  матеріалів. Також, завжди буде 

можливість надолужити все, що було пропущено. Отримавши доступ до 

навчальних матеріалів, здобувач освіти може переглядати та переслуховувати їх 

необмежену кількість разів у зручний для нього час. 

3.5. Координатор роботи хабу: педагогічний колектив Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України. 

  

4. Фінансове забезпечення  

4.1. Для забезпечення підготовки та проведення Академії в установленому 

порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші 

надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

 

 
 


