
Запрошуємо  до  участі  у  Всеукраїнській  серпневій
конференції «Модернізація змісту біолого-екологічної освіти:
в пошуках оптимальних рішень».

Учасники конференції будуть мати нагоду ознайомитися з
виставкою  педагогічних  видань  провідних  видавництв
України, а також придбати науково-методичну літературу.

Конференція  відбудеться  в  Національному  еколого-
натуралістичному  центрі  учнівської  молоді.  Адреса:  м. Київ,
вул. Вишгородська, 19.

Регламент роботи Конференції:

2  1   серпня 201  7   року

0900 – 1300 реєстрація учасників конференції (перед зальне 
приміщення актової зали НЕНЦ, ІІІ поверх, праве крило)
0900 – 1330 розташування виставки друкованої продукції 
видавництв (перед зальне приміщення актової зали НЕНЦ)
1400 – 1430 відкриття конференції (актова зала НЕНЦ)
1430 – 1615 пленарне засідання (актова зала НЕНЦ)
1630 – 1730 майстер-класи (лабораторії НЕНЦ)
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1000 – 1100 педагогічні майстерні (лабораторії НЕНЦ)
1115 – 1300 дискусійні майданчики (лабораторії НЕНЦ)
1310 – 1330 підведення підсумків, закриття конференції 

(актова зала НЕНЦ)
з 1400 роз’їзд учасників конференції
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Відкриття конференції
1400 – 1430

Актова зала НЕНЦ

Вітальне слово:
Вербицький  Володимир  Валентинович,  директор  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  МОН  України,
доктор  педагогічних  наук,  професор,  академік  Академії  наук  вищої
освіти;
Середницька Алла Дмитрівна, начальник відділу позашкільної освіти,
виховної  роботи  та  захисту  прав  дитини  Міністерства  освіти  і  науки
України;
Бех Іван Дмитрович, директор  Інституту  проблем  виховання  НАПН
України, доктор психологічних наук, професор, академік НАПН України,
Заслужений діяч науки і техніки України;
Машков  Олег  Альбертович,  проректор  з  наукової  роботи  Державної
екологічної  академії  післядипломної  освіти  та  управління  Мінприроди
України,  доктор  технічних  наук,  професор,  Заслужений  діяч  науки  і
техніки України;
Власенко Олена Валеріївна, головний редактор газети «Позашкілля».

Пленарне засідання
«Біологічна освіта: в пошуках оптимальних рішень»

1430 – 1615

Актова зала НЕНЦ

Ключові питання обговорення:
1. Державні  стандарти  повної  загальної  середньої  освіти:  біолого-
екологічна складова.
2. Навчально-методичне  забезпечення  викладання  біології  за  новими
програмами.
3. Позашкільна біолого-екологічна освіта: тенденції розвитку.
4. Реалізація  компетентнісного  підходу,  як  ресурс  оновлення
програмного забезпечення біолого-екологічного профілю в ЗНЗ та ПНЗ.
5. Сертифікація  вчителя–предметника  в  Проекті  нової  редакції  Закону
України «Про освіту».
6. Мобільна біологічна освіта.

Модератор: 
Кліменко  Вікторія  Іванівна,  заступник  директора  з  навчально-
методичної  роботи  Національного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді МОН України.

Виступаючі:
«Впровадження  освітніх  програм  і  проектів  в  управління
навчальними закладами» 

Вербицький Володимир  Валентинович, директор  Національного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України,
доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої
освіти;

«Біологічна освіта в «Новій українській школі»
Шаламов  Роман  Васильович,  Голова  творчого  об’єднання
«Соняшник»,  кандидат  біологічних  наук,  Заслужений  вчитель
України;

«Процес  оновлення  шкільної  програми  з  біології  для  основної  і
старшої школи: інтегровані курси з природничих наук»

Козленко  Олександр  Григорович,  науковий  співробітник  відділу
біологічної, хімічної та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН
України;

«Навчально-методичне забезпечення викладання біології в 9 класі у
2017/2018 навчальному році»

Задорожний  Костянтин  Миколайович, головний  редактор
журналу  для  вчителів  «Біологія»,  доцент  Харківського
національного  університету  міського  господарства
ім. О. М. Бекетова, кандидат біологічних наук;

«Осучаснення  навчально-методичних  матеріалів  для  середньої  та
вищої школи»

Скрипник Наталія В’ячеславівна, заступник директора з науково-
педагогічної роботи Навчально-наукового центру «Інститут біології
та медицини» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка,  кандидат  біологічних  наук,  доцент  кафедри  цитології,
гістології та репродуктивної медицини;

«Он-лайн ресурси Національного еколого-натуралістичного центру
для вчителя біології та педагога-позашкільника»

Адріанов  Віктор  Леонідович,  керівник  Позашкільного
природничого  ліцею  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, Заслужений вчитель України;

«Освіта для сталого розвитку. Пошук оптимальних рішень»



Михайленко Валерій Петрович, доцент кафедри фізичної географії
та геоекології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат хімічних наук; 
Минджов  Клімент,  представник  Регіонального  екологічного
центру для країн Центральної та Східної Європи (Угорщина);

«Актуальні періодичні видання для вчителя – предметника»
Агапшук Світлана Сергіївна, головний редактор газети «Біологія».

Майстер-класи
1630– 1730

Мала зала НЕНЦ
«Використання  методик  ТРВЗ  та  критичного  мислення  для
формування ключових компетентностей при викладанні біології»

Крапивна  Алла  Володимирівна,  вчитель  біології  та  хімії
Вікторійської  ЗОШ  І-ІІІ  ст.  Пирятинського  району  Полтавської
області,  учасник  навчального стартапу  з  підготовки  вчителів
біології до професійної сертифікації.

Кабінет № 19
«Крок за кроком» - віртуальна подорож до екологічного міста»

Михайленко Валерій Петрович, доцент кафедри фізичної географії
та геоекології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка, кандидат хімічних наук.

Кабінет № 26
«Цікаві  форми  навчання  в  умовах  модернізації  змісту  біологічної
освіти» 

Агапшук Світлана Сергіївна, головний редактор газети «Біологія».

Кабінет № 29
«Еко-ідеї  ландшафтного  дизайну  та  оформлення  пришкільної
території» 

Штурмак  Любов  Іванівна,  завідувач лабораторією  квітникарства
відкритого та закритого ґрунту НЕНЦ;
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Педагогічні майстерні
1000 – 1100

Мала зала НЕНЦ
«Еколого-біологічна освіта та реалізація цілей сталого розвитку»

Санковська Ірина Мечиславівна,  методист відділу гуманітарної та
екологічної  роботи  Центру  дитячої  та  юнацької  творчості
Деснянського району м. Києва, переможець фіналів стартапів.

Кабінет № 19
«Знання,  навички  та  суспільна  поведінка  в  контексті  реформи
української школи»

Михайленко Валерій Петрович, доцент кафедри фізичної географії
та геоекології Київського національного університету імені Тараса
Шевченка,  кандидат  хімічних  наук;  Минджов  Клімент,
представник  Регіонального  екологічного  центру  для  країн
Центральної та Східної Європи (Угорщина).

Кабінет № 42
«Робота з інтелектуально-обдарованою молоддю в позаурочний час»

Адріанов  Віктор  Леонідович,  керівник  Позашкільного
природничого  ліцею  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, Заслужений вчитель України.

Кабінет № 29
«Використання  сучасних  технологій  садівництва  в  навчально-
виховному процесі»

Мазур  Петро  Олександрович,  завідувач  науково-дослідною
лабораторією садівництва НЕНЦ.

Дискусійні майданчики
1115 – 1300

МАЙДАНЧИК № 1 
«Компетентнісний підхід, як засіб модернізації біолого-екологічної

освіти»
Мала зала НЕНЦ

Модератор:
Корнієнко  Ганна  Володимирівна,  старший  науковий  співробітник
лабораторії  позашкільної  освіти  Інституту  проблем  виховання  НАПН
України, кандидат педагогічних наук.

Повідомлення:
"STEM- освіта: виклики та перспективи запровадження"



Патрикеєва  Олена  Олександрівна,  начальник  відділу  STEM-
освіти ДНУ "Інституту модернізації змісту освіти";

«Інтелект-карти – інноваційна форма групової  роботи на заняттях
гуртка еколого-природничого спрямування»

Кравченко Людмила Володимирівна, Вельбівська загальноосвітня
школа  І-ІІ  ступенів  Гадяцької  райдержадміністрації  Полтавської
області;

«Роль методичної служби щодо навчально-методичного забезпечення
у формуванні біологічної компетентності педагогів (з досвіду роботи
Вінницької обласної СЮН)»

Шмаль  Ніна  Альбінівна, Вінницька  обласна  станція  юних
натуралістів.

МАЙДАНЧИК № 2 
«Позашкільна біолого-екологічна освіта»

Кабінет № 42
Модератор:

Радченко  Тамара  Дмитрівна,  завідувач  відділом  екології  та  охорони
природи  Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді МОН України.

Повідомлення:
«Створення освітнього середовища для інтелектуально обдарованих
учнів на базі відділу біології НЕНЦ»

Адріанов  Віктор  Леонідович,  керівник  Позашкільного
природничого  ліцею  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді, Заслужений вчитель України;

«Досвід  просвітницької  діяльності  серед  учнівської  молоді  на  базі
Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України»

Назаренко Володимир Іванович,  провідний науковий співробітник
Інституту  біохімії  ім.  О.В.  Палладіна  НАН  України,  академік
Української академії наук, професор Державної екологічної академії
післядипломної освіти та управління Мінприроди України;

«Авторські творчі здобутки у навчально-виховному процесі КПДЮ» 
Ткачук Людмила Іванівна,  завідувач відділом біології  Київського
Палацу дітей та юнацтва.

МАЙДАНЧИК № 3
«Біологічна освіта в сучасній українській школі»

Кабінет № 29

Модератор:
Драган  Ольга  Анатоліївна,  завідувач  відділом  методичної  роботи
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН
України.

Повідомлення:
«Формування в учнів науково-пошукових навичок - один із не менш
важливих підходів у реформуванні сучасної освіти»

Старовойтова  Марина  Юріївна Хорошківська  загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів Лубенської районної ради Полтавської області;

«Проектна  діяльність,  як  засіб  формування  здоров’язберігаючих
компетентностей учнів»

Данилюк  Наталія  Володимирівна вчитель  біології  середньої
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №195 ім. В.І. Кудряшова м.
Києва.

«Реалізація  компетентнісного  підходу  в  роботі  з  обдарованими
учнями на базі гімназії біотехнологій № 177 м. Києва»

Яковенко  Ганна  Анатоліївна,  вчитель  біології  гімназії
біотехнологій № 177 м. Києва.

Підведення підсумків, закриття конференції
1310 – 1330

Актова зала НЕНЦ
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