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ПОЛОЖЕННЯ 

про Академію природничих наук 

Володимира Вербицького 

                                            

                                        І. Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення  

Академії природничих наук Володимира Вербицького (далі Академія). 

1.2. Засновники та організатори Академії: 

• Міністерство освіти і науки України. 

• Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді. 

1.3. Загальну координацію роботи  Академії здійснює педагогічна рада 

НЕНЦ  шляхом спільного визначення пріоритетних напрямів діяльності, 

прийняття рішень щодо формування змісту дидактичного відеоконтенту й 

основних форм подальшої роботи. Модератор проєкту – Турченюк 

Олександр Михайлович, фахівець НЕНЦ. 

1.4. Під час проведення  Академії природничих наук Володимира 

Вербицького обробка персональних даних учасників здійснюється з 

урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних». 
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                           II.   Мета і завдання Академії 

2.1. Метою Академії є  забезпечення  рівного доступу до якісної 

позашкільної освіти дітей та молоді у повсякчас (в тому числі в умовах 

карантинних обмежень, в умовах воєнного стану тощо) засобами створення  

дидактичного відеоконтенту на платформі ютуб-канал «НЕНЦ».  

Для досягнення визначеної мети Інститут розв’язує такі завдання:  

 формування у здобувачів освіти компетентності у галузі природничих 

наук;  

 поширення знань про довкілля, оприлюдення достовірної інформації 

про стан екологічної безпеки, формування  екологічної компетентності; 

 формування національної ідентичності здобувачів освіти засобами 

популяризації досягнень української науки, поширення знань про 

видатних українських вчених у галузі природничих наук; 

 підвищення фахового рівня  педагогів щодо використання сучасних 

педагогічних та інформаційних технологій, організації роботи в 

цифровому освітньому середовищі. 

                          ІІІ. Слухачі та викладачі Академії 

 3.1.   Слухачі Академії -  учнівська і студентська молодь, педагоги закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти, студенти педагогічних вишів.  

Академія для тих, хто прагне самостійно організовувати своє навчання в 

цифровому освітньому середовищі, поєднуючи його з  спортом чи іншими 

особливостями стилю життя, розвивати навички, необхідні для подальшого 

навчання у виші та дорослого життя.  

3.2. Викладачі Академії – педагогічні працівники закладів позашкільної 

освіти,  науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти, наукові 

співробітники галузевих інститутів НАН України та НААН України. 
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  IV.   Порядок  та умови проведення Академії 

4.1. Щоквартальний план діяльності Академії затверджується педагогічною 

радою НЕНЦ.  Звіт про здійснену протягом кварталу роботу заслуховується 

на засіданні педагогічної ради НЕНЦ. 

Тематика дидактичного відеоконтенту формується на основі змісту 

навчальних програм з позашкільної освіти еколого-натуралістичного 

напряму.  Тривалість трансляції одного циклу визначається відповідно до 

часу, відведеного на опанування змістом певного розділу навчальної 

програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму.   

4.2.  Платформа: ютуб-канал «НЕНЦ»  

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

4.3.  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.  

4.4. Формування дидактичного відеоконтенту та час трасляції 

регламентовано віковими особливостями здобувачів освіти, відповідає 

встановленим медичним критеріям безпеки та іншим показникам, що 

дозволяє слухачам опановувати  матеріал без шкоди для їхнього здоров’я.   

V. Фінансове забезпечення  

5.1. Для забезпечення підготовки та проведення Академії в установленому 

порядку можуть залучатися благодійні внески, спонсорська допомога та інші 

надходження, не заборонені чинним законодавством України. 

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

