Запрошуємо до участі у Всеукраїнській серпневій конференції «Інтеграція
діяльності загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів щодо створення
єдиного освітнього простору».
Учасники конференції будуть мати нагоду ознайомитися з виставкою
«Індустрія позашкільної освіти».
Конференція проводиться в Національному еколого-натуралістичному центрі
учнівської молоді. Адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 19.

Регламент роботи Конференції:
25 серпня 2016 року
0900 – 1000

реєстрація учасників конференції
(актова зала НЕНЦ)

1000 – 1030

відкриття конференції

1030 – 1230

панельна дискусія

1230 – 1400

перерва на обід

1400 – 1530

презентація інноваційних проектів

1530 – 1630

майстер-класи
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0930 – 1030

педагогічні майстерні

1030 – 1230

дискусійні майданчики

1230 – 1300

підведення підсумків, закриття конференції

25 серпня 2016 року
Відкриття конференції
1000 – 1030
Актова зала НЕНЦ
Вітальне слово
Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої
освіти;
Комісаренко Сергій Васильович, директор Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна
Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, академік
Національної академії медичних наук України, доктор біологічних наук, професор
Панельна дискусія
«Еколого-біологічна освіта: виклики, тенденції та перспективи»
1030 – 1230
Актова зала НЕНЦ
Питання дискусії
Державні стандарти повної загальної середньої освіти: еколого-біологічна складова.
Шкільна біологічна освіта: виклики часу.
Навчально-методичне забезпечення викладання біології за новими програмами.
Сучасний шкільний підручник з предметів еколого-біологічного циклу: досягнення
та виклики.
5. Позашкільна еколого-біологічна освіта: тенденції розвитку.
6. Єдине еколого-біологічне освітнє середовище шкільної та позашкільної освіти.
1.
2.
3.
4.

Модератор:
Тараненко Вікторія Іванівна, заступник директора з науково-методичної роботи НЕНЦ
Учасники дискусії:
Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої
освіти;
Скрипник Наталія В’ячеславівна, заступник директора з науково-педагогічної роботи,
кандидат біологічних наук, доцент кафедри цитології, гістології та біології розвитку
Навчально-наукового центру «Інститут біології», Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка;
Коршевнюк Тетяна Валеріївна, старший науковий співробітник відділу біологічної, хімічної
та фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук,
старший науковий співробітник;
Павіченко Юлія Володимирівна, директор приватного навчально-виховного комплексу
«МИР» м. Харкова;
Козленко Олександр Григорович, науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та
фізичної освіти Інституту педагогіки НАПН України;
Князева Олена Володимирівна, вчитель біології гімназії №136 м. Києва, голова
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація вчителів біології України», кандидат
педагогічних наук;
Безусько Алла Герасимівна, Голова науково-методичної комісії з біології та екології при
Міністерстві освіти і науки України, кандидат педагогічних наук, доцент;
Малікова Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри освіти дорослих,
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова;
Шахова Інна Григорівна, головний редактор напряму Біологія-Хімія-Основи здоров’я
видавництва «Ранок»;
Агапшук Світлана Сергіївна, головний редактор газети «Біологія»;

Власенко Олена, головний редактор газети «Позашкілля»
Презентація інноваційних проектів
1400 – 1530
Актова зала НЕНЦ
1400 – 1500
«Е-школа – ефективний інструмент сучасного педагога»
Чорна Наталія, керівник групи розробників ресурсу Е-школа, представник компанії
«Образовательные системы» – партнер ТОВ «Київська енергетична агенція»;
Мельников Андрій, модератор ресурсу Е-школа, представник компанії «Образовательные
системы» – партнер ТОВ «Київська енергетична агенція»;
Дрозд Олександр, модератор-методист ресурсу Е-школа, представник компанії
«Образовательные системы» – партнер ТОВ «Київська енергетична агенція»
1500 – 1530
«STEM-освіта»
Патрикеєва Олена Олександрівна, начальник відділу STEM-освіти Інституту модернізації
та змісту освіти;
Лозова Оксана Володимирівна, керівник сектору відділу STEM-освіти Інституту
модернізації та змісту освіти
Майстер-класи
1530 – 1630
Кабінет № 30
«Сучасні напрями розвитку фітодизайну та ландшафтного дизайну навчального
закладу»
Штурмак Любов Іванівна, завідуюча лабораторією квітникарства відкритого та закритого
ґрунту НЕНЦ
Кабінет № 29
«Сучасні тенденції садівництва»
Мазур Петро Олександрович, завідувач науково-дослідною лабораторією садівництва НЕНЦ
Кабінет № 39
«Куточок живої природи, як дослідний майданчик»
Жестерьова Валентина Миколаївна, завідуюча лабораторією зоології та гідробіології
НЕНЦ
Кабінет № 7
«Еко-прикраси. Виготовлення іграшок з сіна»
Колодич Олена Олександрівна, майстриня народної творчості, керівник зразкового гуртка
декоративно-прикладного мистецтва «Юні майстри» Комунального закладу «Районний центр
дитячої та юнацької творчості Каховської районної ради», Херсонська область;
Філоненко Ірина Петрівна, керівник гуртків Каховської станції юних натуралістів,
Херсонська область
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Педагогічні майстерні
0930 – 1030
Кабінет № 29
«Ігрові технології в освіті як інструмент активізації навчальної діяльності учнів»
Санковська Ірина Мечиславівна, методист відділу гуманітарної та екологічної роботи
Центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району м. Києва.
Кабінет № 22
«Методика проведення квестів з біології»
Агапшук Світлана Сергіївна, головний редактор газети «Біологія»
Кабінет № 26
«Е-школа: Як зекономити робочий час вчителя? Практичні переваги ресурсу.»
Мельников Андрій, модератор ресурсу Е-школа, представник компанії «Образовательные
системы» – партнер ТОВ «Київська енергетична агенція»;
Дрозд Олександр, модератор-методист ресурсу Е-школа, представник компанії
«Образовательные системы» – партнер ТОВ «Київська енергетична агенція»
Дискусійні майданчики
1030 – 1230
Майданчик № 1
«Впровадження сучасних педагогічних технологій в процес викладання еколого-біологічних
дисциплін в загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах»
Мала зала НЕНЦ
Модератор:
Корнієнко Ганна Володимирівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий
співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України
Повідомлення:
«Функціональний підхід до вивчення біології в курсі основної школі»
Ягенська Галина Василівна, учитель біології Луцької гімназії № 21 імені Михайла Кравчук,
кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель України, керівник авторської школи
«Формування дослідницької компетентності учнів у процесі вивчення біології»
«Сучасні рішення для освіти. Від простого комп’ютера до комплексної інформатизації
навчального закладу»
Рогоза Валентин Володимирович, керівник науково-методичного відділу видавництва
«Розумники»
«Освітні тренди курсу «Основи здоров’я»
Гущина Наталія Іванівна, начальник відділу неформальної та інформальної освіти для
дорослих Інституту модернізації змісту освіти;
Василенко Світлана Василівна, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії
інформатизації освіти Київського університету імені Бориса Грінченка
«Здоров’язбережувальні технології у навчально-виховному процесі ЗНЗ»
Коломоєць Галина Анатоліївна, завідувач сектору відділу неформальної та інформальної
освіти для дорослих Інституту модернізації змісту освіти МОН України, академік
Міжнародної академії культури безпеки, екології та здоров’я
«Дидактичне забезпечення навчально-дослідної роботи учнівських лісництв»
Зведенюк Микола Андрійович, вчитель хімії, керівник зразкового учнівського лісництва
Пліщинської ЗОШ І-ІІІ ступенів Шепетівського району Хмельницької області
Учасники дискусії:

Барило Світлана Іванівна, Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді;
Бова Людмила Володимирівна, Хорольська гімназія Хорольської районної ради Полтавської
області;
Боєва Альона Михайлівна, Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді;
Бойко Євгенія Олексіївна, методист вищої категорії Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
Волощук Ольга Володимирівна, Державний навчальний заклад «Черкаське вище професійне
училище»;
Гавриленко Тетяна Іванівна, Пирятинський ліцей Пирятинської міської ради Полтавської
області;
Гевко Галина Ярославівна, Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;
Герасимчук Оксана В’ячеславівна, Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;
Глинська Марина Григорівна, Кобеляцька філія Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
Голуб Світлана Петрівна, Слов`янська загальноосвітня школа I – III ступенів № 9
Слов`янської міської ради Донецької області;
Голубко Тетяна Володимирівна, Стрілківська школа-інтернат I – III ступенів с. Стрілки
Старосамбірського району Львівської області;
Гудзь Вікторія Миколаївна, Одеська загальноосвітня школа № 48 І-ІІІ;
Діденко Галина Олександрівна, Авторська М. П. Гузика експериментальна спеціалізована
школа – комплекс міста Южного Одеської області;
Жестерьов Сергій Анатолійович, методист вищої категорії Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
Іващенко Ніна Петрівна, Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми
Черкаської обласної ради;
Кардаш Ірина Дмитрівна, керівник гуртків «Природознавство для дошкільників»
Комунального закладу «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»;
Карплюк Ольга Василівна, Козівська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 2,
Тернопільська область;
Костюк Олена Євгенівна, Палац дітей та молоді міста Новограда-Волинського
Житомирської області;
Кравченко Людмила Володимирівна, Вельбівська загальноосвітня школа І – ІІ ступенів
Гадяцької райдержадміністрації Полтавської області;
Кривуля Ірина Григорівна, Комунальний заклад освіти «Дніпропетровський обласний
еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»;
Кротенко Олена Михайлівна, Комунальний заклад «Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
Кузьмінська Валентина Василівна, Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді»;
Кураченко Т.О., Іршанський навчально-виховний комплекс «Гімназія-ДНЗ» ВолодарськоВолинський району Житомирської області;
Маруніч Леся Андріївна, Комунальний заклад «Чернівецький центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді»;
Мішкіна Раїса Борисівна, Запорізький обласний Центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді;
Москальчук Людмила Миколаївна, Волинський обласний еколого-натуралістичний центр;
Нестеренко Ірина Миколаївна, Комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс
№ 102» середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – ДНЗ (ясла-садок) комбінованого
типу» Дніпропетровської міської ради;
Ніколаєва Лідія Леонтіївна, Позашкільний навчальний заклад центр дитячої та юнацької
творчості Комсомольської міської ради Полтавської області;

Олейніченко Ольга Сергіївна, Шишацька філія Полтавського обласного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
Панкратьєва Вікторія Вікторівна, Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 164
Харківської міської ради Харківської області;
Пантелеєнко Павло Миколайович, Спеціалізована школа № 252 імені Василя Симоненка
Оболонського району міста Києва;
Пугачова Ірина Ярославівна, Полтавський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді;
Рогова Наталія Миколаївна, Пирятинська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 6
Пирятинської міської ради Полтавської області;
Савенко Людмила Олександрівна, Бреусівська ЗОШ І – ІІІ ступенів Козельщинської
районної ради Полтавської області;
Самойлова Алла В’ячеславівна, Закарпатський обласний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді;
Снітко Галина Григорівна, Великожолудський навчально-виробничий комплекс
«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-дошкільний навчальний заклад» Володимирецької
районної ради Рівненської області;
Стеблина Ольга Олександрівна, Долинська загальноосвітня школа № 2 І – ІІІ ступеня
ім. А. С. Макаренка, Долинський район, Кіровоградська область;
Стрюк Наталя Василівна, Вінницька обласна станція юних натуралістів;
Тишкевич Володимир Терентійович, Комунальний позашкільний навчальний заклад
«Павлоградський районний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді»;
Толстюк Тетяна Миколаївна, Кам’янець-Подільська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів
№ 15 Хмельницької області;
Федоров Вадим Миколайович, Добронадіївська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів,
Олександрійський район, Кіровоградська область;
Філоненко Ірина Петрівна, Каховська станція юних натуралістів;
Фіщук Тетяна Миколаївна, Покровський навчально-виховний комплекс м. Покровська
Донецької області;
Хлус Костянтин Миколайович, ВДНЗ України «Буковинський державний медичний
університет»;
Хлус Лариса Миколаївна, Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»;
Хохлова Нінель Петрівна, Дитячий естетико-натуралістичний центр «Камелія»;
Чоботар Світлана Георгіївна, Комунальний заклад «Чернівецький центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»
Майданчик № 2
«Ефективні практичні моделі роботи з інтелектульно обдарованою учнівською молоддю»
Кабінет № 26
Модератор:
Радченко Тамара Дмитрівна, завідуючий відділом екології та охорони природи
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
Повідомлення:
«Міжнародне співробітництво вчителів та шкільної молоді в галузі природничих наук в
Університеті імені Ґеорґа-Авґуста в Геттінгені (Німеччина)»
Назаренко Світлана Валеріївна, методист НМЦ природничо-математичної освіти кафедри
природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти
Київського університету імені Бориса Грінченка
«Створення освітнього середовища для інтелектуально обдарованих учнів на базі відділу
біології НЕНЦ»
Адріанов Віктор Леонідович, методист вищої категорії Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді Заслужений вчитель України, керівник
Позашкільного природничого ліцею НЕНЦ

Учасники дискусії:
Бачинська Олена Віталіївна, Плесенська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів с. Плесна
Шепетівського району Хмельницької області;
Галац Вікторія Володимирівна, Тячівський районний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді;
Герасимчук Оксана Володимирівна, Районний Будинок школярів Вінницька область, смт
Крижопіль;
Дзюбенко Катерина Олександрівна, Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України;
Залож Ганна Григорівна, Утконосівська ЗОШ, Одеська область, Ізмаїльський район;
Ігнатенко Євгеній Васильович, Рішельєвський ліцеї м. Одеса та Калаглійська ЗОШ І – ІІІ
ступенів, керівник гуртка «Географи-краєзнавці» Овідіопольського районного будинку
дитячої та юнацької творчості;
Кикоть Марія Миколаївна, Новобузький Центр позашкільної роботи дітей та юнацтва
Новобузької районної ради, Миколаївська область;
Кулішова Алла Анатоліївна, Криворізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 126;
Лятушинський Сергій Васильович, Житомирський обласний центр еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді;
Нестерук Тамара Василівна, директор Комунального закладу Київської обласної ради
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;
Новаковська Віра Станіславівна, Кам'янець-Подільський ліцей Хмельницької області;
Огреба Людмила Миколаївна, КЗ «Черкаський обласний центр роботи з обдарованими
дітьми Черкаської обласної ради»;
Палічева Галина Віталіївна, Херсонський Центр позашкільної роботи Херсонської міської
ради;
Пархоменко Ірина Миколаївна, Київський палац дітей та юнацтва;
Соловйова Ірина Василівна, Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр творчості
дітей та юнацтва Київщини»;
Хращевська Людмила Савеліївна, Сарненський районний ліцей «Лідер»;
Цуркан Інна Іванівна, Калаглійська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів, керівник гуртків
Овідіопольського районного Будинку дитячої та юнацької творчості;
Чепурко Олена Василівна, Середня загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів №1 ім. Героя
Радянського Союзу О. А. Бичковського смт. Крижопіль Вінницької області
Майданчик № 3
«Педагог як суб’єкт інноваційних перетворень»
Кабінет № 22
Модератор:
Драган Ольга Анатоліївна, методист, спеціаліст вищої категорії, завідувач відділу методичної
роботи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Повідомлення:
«Інноваційні методи розвитку компетентності педагога»
Малікова Світлана Олександрівна, старший викладач кафедри
Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова

освіти

дорослих,

«Організація педагогічного контролю знань в ЗНЗ»
Князева Олена Володимирівна, вчитель біології гімназії №136 м. Києва, голова
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація вчителів біології України», кандидат
педагогічних наук
«Профілактика захворювань як основа продуктивності праці педагога»
Ребрина Анатолій Арсенович, доцент кафедри здоров’я людини Хмельницького
національного університету, науковий кореспондент лабораторії фізичного розвитку та
здорового способу життя Інституту проблем виховання НАПН України, кандидат
педагогічних наук, доцент, академік Міжнародної академії культури безпеки, екології та
здоров’я,

«Календар знаменних дат як джерело ідей. Традиційні форми фактографічної
інформації у сучасній бібліотеці»
Рогальчук Лідія Юріївна, Національна парламентська бібліотека України
«Основи філософсько-етичних знань: сучасний аспект»
Сорока Галина Йосипівна, директор Київської обласної бібліотеки для юнацтва, член
Всеукраїнської громадської організації «Слово Мудрості»;
Кузнєцова Ірина Миколаївна, керівник Всеукраїнської громадської організації «Слово
Мудрості», представник Центру філософсько-етичного вчення «Сіріус»;
Папіна Ольга Миколаївна, член Всеукраїнської громадської організації «Слово Мудрості»,
представник Центру філософсько-етичного вчення «Сіріус»
Учасники дискусії:
Бачинська Олена Віталіївна, Плесенська ЗОШ І-ІІІ ступенів с. Плесна Шепетівського
району Хмельницької області;
Бєльська Валентина Василівна, Кременчуцький еколого-натуралістичний центр учнівської
молоді Кременчуцької міської ради Полтавської області;
Бульбенко Олена Олегівна, Донецький обласний еколого-натуралістичний центр;
Втерковська Ірина Дмитрівна, Комунальний заклад «Львівський обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді;
Гнибіда Олена Анатоліївна, методист Донецького обласного еколого-натуралістичного
центру;
Дужук Сніжана Андріївна, Комунальний заклад «Станція юних натуралістів» Рівненської
обласної ради;
Дулій Валентина, філія Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру в
Полтавському районі;
Козленко Валентина Панасівна, методист вищої категорії Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді;
Колодич Олена Олександрівна, Комунальний заклад «Районний центр дитячої та юнацької
творчості Каховської районної ради»;
Минзар Світлана Анатоліївна, Комунальний заклад Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»;
Мошкіна Тетяна Федорівна, Тячівський районний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді;
Панькова Наталія Миколаївна, Білозерська загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 3
Білозерської районної ради Херсонської області;
Пучкова Ольга Дмитрівна, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної
освіти;
Рассоха Віталіна Володимирівна, Будинок дитячої та юнацької творчості м. Борисполя
Київської області;
Рикунова Наталія Сергіївна, Комунальний позашкільний навчальний заклад «Районна
станція юних натуралістів» Покровської (Красноармійської) райради Донецької області;
Філін Олена Юріївна, Комунальний заклад «Чернігівська обласна станція юних
натуралістів»;
Харитонова Юлія Василівна, Комунальний заклад «Навчально-виховне об'єднання
«Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 1 – дитячий юнацький центр
«Перлинка» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»;
Чебан Тетяна Никодимівна, Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр екологонатуралістичної творчості учнівської молоді»
Підведення підсумків, закриття конференції
1230 – 1300
Актова зала НЕНЦ

