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ПРОГРАМА РОБОТИ ФОРУМУ
16 вересня (середа)

До 13.00 Заїзд,  реєстрація,  розміщення учасників Форуму. Робота прес-
центру. 

11.30 – 
12.45

Авторська творча педагогічна майстерня. Серія майстер-класів:
 «Вимірюємо  біологічний  світ».  Живков  Олександр

Петрович, к.т.н., доцент, НТУУ «Київський політехні-
чний інститут» (каб. №24);

 «Методика організація дослідницької роботи в куточку
живої природи» Жестерьова Валентина Миколаївна,
завідуюча лабораторією зоології  та  гідробіології  (каб.
№ 39);

 «Вегетативне  розмноження  плодово-ягідних  культур».
Мазур  Петро  Олександрович, завідувач  науково-
дослідною лабораторією садівництва (каб. №29).

Методична майстерня:
 «Якщо Вас  немає  в  Інтернеті,  то Ви  не  існуєте».

Волжев  Олег  Євгенович,  методист  НЕНЦ  (каб.
№26);

 «Актуальні питання створення сучасної навчальної
літератури».  Жестерьов  Сергій  Анатолійович,
методист НЕНЦ (каб. №22).

14.00-
15.00

Урочисте відкриття Зльоту натуралістів України (актова зала)

15.00-
15.10

Перерва

15.10-
16.40

Пленарне  засідання  Форуму  педагогів-позашкільників
«Позашкільна  освіта  у  розвитку  держави:  досвід  та
перспективи» (актова зала). 

Робота сесій:
І сесія. Тема:  «Місія позашкільної освіти в контексті сучасної
соціальної політики держави».
Доповідь:
Бех Іван Дмитрович,  директор Інституту проблем виховання
НАПН України, доктор психологічних наук, професор;
Вербицький  Володимир  Валентинович,  директор
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді МОН України, доктор педагогічних наук, професор;
Бедніна Віталій Григорович, директор Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;



Педан  Юрій  Федорович,  директор  Комунального  закладу
«Дніпропетровський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді».

ІІ  сесія.  Тема:  «До проблеми збереження та розвитку якісної
визначеності позашкільної освіти в системі освіти України».
Доповідь:
Пустовіт  Григорій  Петрович,  доктор  педагогічних  наук,
професор,  вчений секретар відділення загальної  педагогіки та
філософії освіти НАПН України;
Середницька  Алла  Дмитрівна,  начальник  відділу
позашкільної  освіти,  виховної  роботи та  захисту прав дитини
Міністерства освіти і науки України;
Драгомирецька  Ольга  Авксентіївна,  директор  Вінницької
обласної станції юних натуралістів;
Климчук  Василь  Васильович,  директор  Хмельницького
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді.

16.40- 
17.30

Презентація  виставки сучасних  напрямів  діяльності
позашкільних  навчальних  закладів  «Сучасна  позашкільна
освіта - 2015».

17.30.-
18.00

Вечеря

18.00- 
21.00

Театр

17 вересня (четвер)
8.00-9.00 Сніданок
9.30-
11.30

Робота секцій.

Секція  1  «Програмно-методичне  забезпечення  освітньої
діяльності  в  позашкільних  закладах  еколого-
натуралістичного напряму» (місце проведення: бібліотека).
Модератори:
Драган Ольга Анатоліївна,  завідуюча методичним відділом
НЕНЦ.
Виступи:
Пруцакова  Ольга  Леонідівна,  провідний  науковий
співробітник  лабораторії  позашкільної  освіти  Інституту
проблем  виховання  НАПН  України,  кандидат  педагогічних
наук;
Дейдиш  Лариса  Анатоліївна,  науковий  співробітник



Інституту модернізації змісту освіти.
Руденко  Світлана  Степанівна,  доктор  біологічних  наук,
професор  кафедри  екології  та  біомоніторингу  Інституту
біології,  хімії  та  біоресурсів  Чернівецького  національного
університету імені Юрія Федьковича».

Секція  2  «Підготовка  кадрів  і  розвиток  професійної
компетентності  педагога  позашкільного  навчального
закладу» (місце проведення: каб. №22).
Просіна Ольга Володимирівна,  кандидат педагогічних наук,
старший  науковий  співробітник  лабораторії  позашкільної
освіти Інституту проблем виховання НАПН України;
Кацурак Вікторія Петрівна, методист НЕНЦ.
Виступи:
Науменко  Раїса  Андріївна,  доктор  наук  з  державного
управління,  професор,  старший  науковий  співробітник
кафедри  менеджменту  Київського  національного
торговельно-економічного університету.

Секція 3 «Сучасні освітні технології» (місце проведення: каб.
26).

Корнієнко Анна Володимирівна,  кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти
Інституту проблем виховання НАПН України;

Радченко  Тамара  Дмитрівна,  завідуюча  відділом екології  та
охорони природи НЕНЦ.
Виступи:
Використання  мультимедійних  комплексів.  Косик  Вікторія
Миколаївна,  науковий  співробітник  Інституту  модернізації
змісту освіти;
Нові  технології  навчання.  Використання  смартфонів  та
планшетів  у навчальному процесі.  Іванов Іван Юрійович,
тренер з використання ІКТ технологій в навчальному процесі.

Секція 4 «Роль позашкільної освіти у формуванні  єдиного
освітнього  простору»  (для  директорів  обласних  еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів). Місце
проведення: Школа народних ремесел. 
Модератори:
Вербицький  Володимир  Валентинович,  директор
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді МОН України, доктор педагогічних наук, професор;



Мачуський Валерій Віталійович, кандидат педагогічних наук,
завідувач  лабораторії позашкільної  освіти  Інституту  проблем
виховання НАПН України.

11.30-
12.30

Панельна  дискусія «Вектор  розвитку  позашкільної  освіти
України: виклики часу». 
Модератор:
Вербицький  Володимир  Валентинович,  директор
Національного  еколого-натуралістичного  центру  учнівської
молоді МОН України, доктор педагогічних наук, професор.
Виступи:
Остафійчук  Тетяна  Василівна,  директор  Комунального
закладу “Станція юних натуралістів ” Рівненської обласної ради;
Герц  Іван  Іванович,  директор  Тернопільського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
Ульянова  Олена  Іванівна,  директор  Запорізького  обласного
еколого-натуралістичного центру;
Яковлєв  Володимир  Афанасійович,  директор  Луганського
обласного еколого-натуралістичного центру (1998 - 2014 р.р.).
Відкритий мікрофон. Обговорення питань (актова зала).

12.30-
13.00

Підведення підсумків роботи Форуму. Прийняття резолю-
ції.
Нагородження переможців конкурсу з тематичних номінацій
виставки сучасних  напрямів  діяльності  позашкільних
навчальних закладів «Сучасна позашкільна освіта - 2015».
З  14.00    Від’їзд учасників



У  формуванні  нової  генерації  української  творчої  еліти  особлива  роль
належить  позашкільним  навчальним  закладам  —  невід’ємній  складовій
неперервної освіти. Однією з провідних позашкільних установ є Національний
еколого-натуралістичний центр учнівської молоді (НЕНЦ), який у 2015 році
відзначає свій 90-річний ювілей.

Основною метою діяльності  НЕНЦ є формування гармонійно розвиненої
творчої  особистості,  забезпечення  умов  для  набуття  вихованцями  якісної
додаткової  освіти,  формування  інтересу  до  поглибленого  вивчення  основ
біології, екології, сільськогосподарського виробництва.

У  структурі  НЕНЦ  14  відділів  та  лабораторій,  Природнича  школа
учнівської  молоді,  наукове  товариство  учнів  “Ерудит”,  позашкільний
Природничий  ліцей,  школа  народних  ремесел,  акваріумний  комплекс,  центр
генетики та селекції  декоративних птахів,  літня школа здоров’я,  дендропарк,
екологічна  відеотека,  науково-практичний  центр  з  проблем  особистісно-
орієнтованої підготовки педагогів та профільного навчання учнівської молоді. 

В  Україні  функціонує  246  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного спрямування: (155 ЕНЦ (СЮН), 9 дитячих ботанічних садів,
понад  80  клубів  юних  екологів  та  профільних  відділень  палаців  і  будинків
творчості  дітей  та  юнацтва).  Працюють  понад  9  тисяч  творчих  учнівських
об’єднань з 72 профілів, членами яких є 130 тисяч вихованців.

НЕНЦ видає науково-художній журнал для дітей та юнацтва "Паросток" та
бюлетень “Інформаційний вісник”. 

З метою підвищення кваліфікації  педагогічних працівників позашкільних
закладів створена кафедра методики позакласної та позашкільної освіти.

Запрошуємо всіх бажаючих ознайомитися з експозицією Музею хліба,
Зимовим садом, акваріумним комплексом, куточком живої природи, зоо-

лого-тваринницькою фермою, Школою народних ремесел.

Адреса НЕНЦ:
Україна 04074, Київ-74, вул. Вишгородська, 19

Тел/факс: 044  430-02-60 (директор), 430-00-64 (заст. директора),
Тел.  044  430-04-91, (заст. директора), 430-43-90 (черговий),
430-22-22 (кафедра методики), 430-32-36 (табір «Юннат»).

URL     www.nenc.gov.ua
E-mail   nenc@nenc.gov.ua

http://www.nenc.gov.ua/
mailto:nenc@nenc.gov.ua
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