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Інформаційна довідка 
про проведення Всеукраїнського семінару-наради

6-8  вересня  2017  року  на  базі  Волинського  обласного  еколого-
натуралістичного  центру  управління  освіти,  науки  та  молоді
облдержадміністрації  відбувся  Всеукраїнський  семінар-нарада  директорів
еколого-натуралістичних центрів ( станцій юних натуралістів). 
        У перший день перебування на Волині педагогів урочисто вітав колектив
Центру  (  директор  Остапчук  Валентина  Адамівна).  Гості  ознайомились  із
роботою відділів навчального закладу (Інструктивно-методичної роботи - зав.
відділом  Сподарик  Світлана  Олександрівна;  сільського  господарства  -зав.
відділом  Котик  Мирослава  Євгенівна;  екології-  зав.  відділом  Юхимчук
Валентина Петрівна; зоології - методист Шолом Ангеліна Федорівна; біології –
методист  Будапроста  Наталія  Вікторівна;  квітництва-методист  Мартинюк
Лариса  Антонівна;  декоративно-вжиткового-  методист  Герасимчук  Оксана
Вячеславівна),  навчально-дослідними  ділянками,   видовим  складом
дендропарку, переглянули експозицію «Музею лісу».
        Учасники заходу взяли участь у нараді директорів «Новації позашкільної
освіти  в   умовах  децентралізації.  Обмін  досвідом  з  питань  запровадження
інноваційних форм і методів управлінської діяльності керівника позашкільного
закладу». Відкрила нараду заступник голови облдержадміністрації Мишковець
Світлана  Євтихіївна,  яка  висловила  впевненість,  що  зустріч  педагогів-
позашкільників,  яка  проходить  на  Волинській  землі,  дасть  змогу  визначити
напрямок  руху  позашкільної  еколого-натуралістичної  освіти  в  умовах
децентралізації.



Перед  присутніми  виступила  Плахотна  Людмила  Володимирівна,
начальник управління освіти, науки та молоді облдержадміністрації. Людмила
Володимирівна  охарактеризувала  позашкільну  освіту  Волині,  її  здобутки  та
проблеми,  пов’язані  із  формуванням територіальних громад.  Більш детально
начальник  управління  зупинилась  на  еколого-натуралістичній  позашкільній
освіті,  зазначивши,  що  на  сьогодні  в  області  діють  Волинський  обласний,
Ківерцівський  районний,  Луцький  міський  еколого-натуралістичний  центри,
Ковельська  СЮН  та  6  відділів  при  комплексних  позашкільних  навчальних
закладах. Ведеться робота щодо відкриття нових осередків у Старовижівському
районі та при новостворених громадах: Павлівській і Смолигівській. Людмила
Володимирівна  зазначила,  що  юні  екологи  краю  мають  вагомі  здобутки  на
місцевому,  Всеукраїнському  та  Міжнародному  рівні,  ведуть  активну
природоохоронну та просвітницьку роботу.

Про інноваційні форми діяльності зазначила директор Центру – Остапчук
Валентина  Адамівна.  Свій  виступ  вона  підготувала  з  використанням
інтерактивних  методів  подання  інформації  –  присутні  переглянули  фільм,  у
якому  були  проаналізовані  ті  інновації,  які  запроваджуються  у  відділах
навчального закладу та позашкільних навчальних закладів області, роботу яких
координує обласний Центр.

Формування  сучасної  компетентної  молодої  людини  можливе  лише  на
потужному  науковому  підґрунті.  Саме  тому  у  нараді  взяли  учать  науковці
Східноєвропейського  національного  університету  імені  Лесі  Українки.
Особливо  зацікавив  присутніх  виступ  доцента  кафедри  педагогіки  Семенова
Олександра Сергійовича. У своєму виступі Олександр Сергійович обгрунтував
детермінанти  формування  творчо  спрямованої  особистості  в  освітньому
середовищі  позашкільного  навчального  закладу;  вимоги  до  особистості
педагога-позашкільника;  концептуальні  засади  моделювання  змісту
позашкільної освіти при роботі з дітьми дошкільного віку.

Про  важливість  впровадження  інноваційних  форм  роботи  наголосив
Вербицький  Володимир  Валентинович,  директор  Національного  еколого-
натуралістичного центру. Володимир  Валентинович  зазначив,  що інновації  в
освіті  є  закономірним явищем,  динамічним за  характером і  розвивальним за
результатами.  Їх  запровадження  дозволяє  вирішити  суперечності  між
традиційною системою і  потребами в якісно новій освіті.  Сьогодні  розвиток
системи  освіти  вимагає  від  педагогічної  науки  й  практики  вивчення  і
впровадження нових методів навчання і виховання дітей. 

В  обговоренні  зазначеної  теми взяли  участь  Бабеляс  Богдан  Павлович,
завідувач  відділом  управління  лісового  та  мисливського  господарства,
Андрійчук  Світлана  Михайлівна,  завідував  гуманітарним  відділом
Смолигівської ОТГ, Олешко Петро Степанович, ректор Волинського інституту
післядипломної  педагогічної освіти,  Сітовський Андрій Миколайович,  ректор



Академії  рекреаційних  технологій  і  права,  Поручинський  Андрій  Іванович,
декан  біологічного  факультету  Східноєвропейського  національного
університету  імені  Лесі  Українки,  Новохатський  Дмитро  Володимирович,
начальник управління екології та природних ресурсів .

Нарада завершилась національно-патріотичною композицією «Незалежна
і єдина, будь навіки Україна!», яку підготували учасники екологічного театру
«Зорецвіт»(  керівник  Федорчук  Валентина  Адамівна).  По  завершенні  наради
учасники відвідали Волинський осередок «Гільдії медоварів України». Голова
осередку,  Дмитрук  Володимир  Антонович,  розповів  про  співпрацю  із
екологічним центром, щодо розширення мережі гуртків «Юних пасічників», з
метою відродження  бджільництва на Волині. 

Волинь - це край Лесі Українки, край Мавки і Лукаша , тому закономірно,
що перший день на Волинській землі завершився відвідуванням Волинського
обласного академічного музично-драматичного театру імені Лесі  Українки та
переглядом вистави «Лісова пісня».
       Не менш насиченими були і наступні дні  семінару.
        7 вересня учасники заходу відвідали історичні місця Волині: Зимненський
монастир  та  літературно-меморіальний  музей  Лесі  Українки.  Також  своїми
новаціями щодо формування екологічних компетентностей ділились педагогічні
колективи  Люблинецької  (директор  Бортнюк  Михайло  Самійлович)  та
Володимир-Волинської  (директор  Вірковський  Валентин  Павлович)
спеціалізованих  шкіл-інтернатів  І-ІІІ  ступенів  «Центр  освіти  та  соціально-
педагогічної  підтримки».  Присутні  були  вражені  тим  різноманіттям  форм  і
методів  екологічного  виховання,  які,  при  підтримці  обласного  еколого-
натуралістичного  центру,  впроваджуються  у  навчально-виховний  процес
навчальних закладів.
        В той же день учасники семінару-наради відвідали Ковельську СЮН
(директор  Бобчук  Віра  Тимофіївна).  Гостей  вітали  юні  натуралісти,  які
підготували  екскурсію  лікарським  городом  у  віршованій  формі,  показали
теплиці,  де  вони  проводять  досліди  та  експерименти,  пригостили  чаєм  у
фітовітальні. Також вітали гостей на Ковельській землі: секретар міської  ради
Федосюк  Віра  Іванівна,  начальник  управління  освіти  Бичковський  Віктор
Васильович,  головний  спеціаліст  відділу  виконавчого  комітету  Ковельської
міської ради  Козакевич Оксана Борисівна. 

Продовження  заходу  відбулось  у  Шацькому  районі  на  базі  відпочинку
управління лісового та мисливського господарства. Тут відбувся круглий стіл за
участю  педагогічних,  наукових  працівників,  представників  об’єднаних
територіальних  громад  та  приватних  організацій  на  тему  «Формування
компетентностей  еколого-натуралістичного  напрямку  позашкільної  освіти
відповідно  до  ключових вимог  «Нової  української  школи»».  По завершенню
круглого  столу  перед  присутніми   виступив  зразковий  фольклорно-



етнографічний колектив «Золота криниця» навчально-виховного комплексу      «
Загальноосвітня школа І-ІІІ  ступенів-дитячий садок» с. Велимче  Ратнівського
району (керівник Калінчик Ніна Григорівна).  Діти показали композицію «По
ягоди».  З  вітальним  словом  до  присутніх  звернулась  Антонюк  Наталія
Василівна,  директор  Ратнівського  районного  центру  дитячої  та  юнацької
творчості.   У  вечірній  час  учасники  семінару  мали  змогу  милуватись
прекрасними краєвидами озера Світязь та навколишніх лісів. 

Третій,  останній день,  семінару-наради пройшов у Луцькому районі  на
базі  Державного  підприємства  «Волинський  лісовий  селекційно-насіннєвий
центр».  Директор  центру,  Неводнічик  Тетяна  Леонідівна,  ознайомила  із
інноваційними методами розведення лісових порід, різноманіттям сортів флори,
яку використовують у зовнішньому озелененні показала шкілки, де підростають
лісоутворюючі  породи  дерев.  На  завершення  трьохденного  заходу  гості
відвідали Музей Волинської ікони, Луцький замок та інші цікаві куточки міста.

Всеукраїнський  семінар-нарада  проходив  при  підтримці:  управління
лісового  та  мисливського  господарства  (начальник  Кватирко  Олександр
Михайлович),  обласної  профспілки  працівників  освіти  і  науки  (голова
Грановський  Василь  Григорович),  Волинського  інституту  післядипломної
педагогічної  освіти  (ректор  Олешко  Петро  Степанович),  депутата  Луцької
міської ради Богоноса Богдан Михайлович, обласного центру туризму, спорту та
екскурсій  (директор  Толстіхін  Леонід  Миколайович),  «Центру  туристичної
інформації  та  послуг»  при  Луцькій  міській  ради  (секретар  міської  ради
Пустовіт Григорій Олександрович), Луцького педагогічного коледжу( директор
Бойчук Петро Микитович),  зразкового театру «Зорецвіт»   Центру дитячої  та
юнацької  творчості  м.  Ківерці  (керівники  Щербатюк   Марія  Дмитрівна,
Мельничук Ольга Сергіївна).
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