
 

 

 
Міністерство освіти і науки України 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ 
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua 

 «16» січня 2018 р . № 11 

 На № ________ від ____________________ 

 

Директорам закладів позашкільної 

освіти 

 

Про відзначення 100-річчя позашкільної 

освіти в Україні 

 

У 2018 році освітяни відзначають 100-річчя позашкільної освіти та 

позакласної роботи в Україні. У зв’язку з зазначеною подією, з 17 до 19 травня 

2018 р., у Волинській області Міністерство освіти і науки України, 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді спільно із 

Управлінням освіти, науки та молоді Волинської ОДА, Волинським обласним 

еколого-натуралістичним центром, Всеукраїнською асоціацією педагогів-

позашкільників «Фактор» за підтримки Національного центру «Мала академія 

наук України», Українського державного центру позашкільної освіти та 

Українського державного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді 

проводять Всеукраїнський Конгрес «Позашкілля України: сьогодення і 

перспективи». 

До участі у заході запрошуються делегації від областей України та 

м. Києва. До складу делегації входять: 

- учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти, учасники ІІ етапу 

Всеукраїнського молодіжного хакатону «X REALITY HACK 2018», учасники 

гала-концерту та керівники учнівських делегацій; (передбачаємо приблизно 

100 учасників); 

- 1-2 педагога-корифеї закладів позашкільної освіти, які внесли вагомий вклад 

у розвиток позашкільної освіти; директори обласних закладів позашкільної 

освіти, а саме: еколого-натуралістичного, художньо-естетичного, туристсько-

краєзнавчого, науково-технічного, дослідницько-експериментального 

(передбачаємо приблизно 100 учасників); 

- 1 особа – начальник управління або департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації (загальна кількість – 25 учасників); 

- 1 особа – керівник гуманітарного відділу ОТГ (загальна кількість – 25 

учасників). 
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Учасникам заходу необхідно до 23 квітня ц.р. пройти он-лайн реєстрацію 

за посиланням: https://nenc.gov.ua/?page_id=12904. 

Програмою заходу передбачено проведення: 

- ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ХАКАТОН «X REALITY 

HACK 2018» 

конкурс на визначення кращих інженерних, дослідницьких проектів та рішень. 

Учасники Хакатону – учні закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

віком від 14 до 17 років. 

Положення про проведення заходу на сайті НЕНЦ та Комунального 

закладу «Центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 

Херсонської обласної ради (web-сайт: http://junnat.kherson.ua). 

Координатор проведення заходу: Комунального закладу «Центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» Херсонської обласної ради 

(0552)42-80-86; e-mail: hocentum@ukr.net; 

- ЕКСПОЗОНА «Сучасні тренди в позашкільній освіті» 

Мета: презентувати широкій громадськості, педагогам, науковцям, 

фахівцям, органам державної влади і управління, молоді в широкому спектрі 

досягнення у позашкільній освіті, розвиток інноваційного освітнього простору 

як основи утвердження європейських стандартів у якості освіти, презентувати 

наукові здобутки педагогічних колективів закладів позашкільної освіти, сучасні 

інноваційні педагогічні технології та досвід їх упровадження, мережеві проекти 

та програми надання дистанційних послуг, а також увесь спектр нагальних 

питань вітчизняної позашкільної освітньої практики, ефективні напрямки 

міжнародної співпраці, міжнародної інтеграції. 

- ОКРЕМІ ЛОКАЦІЇ: 

круглий стіл: «Позашкільна освіта: виклики сьогодення»; 

дискусійна панель «Громада і позашкільна освіта: співпраця для 

забезпечення якості освіти»; 

профільні семінари (можуть бути по напрямах позашкільної освіти); 

майстер-класи: 

обмін досвідом практичних дій, що сприятимуть динамічному реформуванню 

позашкільної галузі. 
 

Відповідно до поданих заявок учасників можуть бути додатково 

сформовані окремі локації. 

В рамках конгресу та з нагоди відзначення 100-річчя позашкільної освіти 

України, спільно із УІВЦ «Галактика» готується випуск представницького 

видання «Енциклопедія закладів позашкільної освіти України», яке буде 

випущено, як в книжному, так і в електронному варіанті. Енциклопедія 

випускається за кошти учасників та меценатів. Вона розповість про всіх, хто 

працює в галузі позашкільної освіти, про діяльність закладів та індивідуальних 

викладачів, а також поділитись успіхами їх вихованців. Інформація про видання 

та вимоги до інформаційних матеріалів у додатку до листа НЕНЦ. 
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За підсумками роботи Конгресу планується видання збірника матеріалів. 

Учасникам заходу необхідно подати методичні матеріали для друку (які 

розкривають інноваційні здобутки закладів освіти та досвід їх упровадження в 

освітню практику, педагогічні технології, наукові та науково-технічні розробки, 

навчальні методики) на електронну адресу: hoencum@gmail.com (тема листа: 

«Конгрес») до 09 квітня 2018 року. 

Відповідальний за підготовку та друкування видання: Климчук Василь 

Васильович, директор Хмельницького обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді (контактний номер телефону: 067 383 69 86; е-mail: 

hoencum@gmail.com). 

Матеріали (обсягом до 10 сторінок) подаються в форматі Microsoft Word, 

шрифт «Times New Roman 11 pt». Параметри сторінки: формат А4 (210х297 мм, 

орієнтація портретна) з полями: верхнє, нижнє, ліве, праве – 20 мм., без 

нумерації сторінок. Інтервал – одинарний. Назву статті необхідно друкувати 

великими літерами (шрифт 14) з вирівнюванням по центру. Справа під назвою 

доповіді – ім’я, по-батькові, прізвище автора; нижче, через два інтервали, 

симетрично тексту – повна назва організації. 

До 30 березня 2018 р. оргкомітет заходу приймає від учасників пропозиції 

щодо можливості проведення авторських семінарів, майстер-класів, презентацій 

власного педагогічного досвіду, круглих столів. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає. 

Координатор Конгресу – Управління освіти, науки та молоді Волинської 

облдержадміністрації, Волинський обласний еколого-натуралістичний центр. 

Детальна інформація за телефонами: у м. Луцьку – (095) 3405955 - 

Остапчук Валентина Адамівна (директор Волинського ВОЕНЦ). 

 

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В. В. Вербицький 
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Проект програми 

Всеукраїнський Конгрес 

«Позашкілля України: сьогодення і перспективи» 
 

17 травня 2018 року 

До 13.00 Заїзд, реєстрація, поселення, учасників Всеукраїнського 

Конгресу. 

 Оформлення ЕКСПОЗОНИ «Сучасні тренди в позашкільній 

освіті» 

13.00-14.00 Обід 

14.00-15.30 Урочисте відкриття Всеукраїнського конгресу 

15.30-18.00 Гала-концерт (естетичний напрям) 

18.00-19.00 Вечеря 

 

18 травня 2018 року 
 

8.30-9.30 Сніданок.  

10.00-13.00 Робота за окремими програмами: 

- Всеукраїнський молодіжний хакатон «X REALITY HACK 

2018» (Еколого-натуралістичний, науково-технічний, 

дослідницько-експериментальний, туристсько-

краєзнавчий); 

- круглий стіл: «Позашкільна освіта: виклики 

сьогодення»; 

- дискусійна панель «Громада і позашкільна освіта: 

співпраця для забезпечення якості освіти» 

13.00-14.00 Обід 

14.00-17.00 – Презентація проектів учасників Всеукраїнського  

молодіжного хакатону «X REALITY HACK 2018» 

– профільні семінари (можуть бути по напрямах 

позашкільної освіти); 

– майстер-класи (за окремими напрямами) 

18.00-19.00 Вечеря 

19.00-21.00 Культурна програма (Луцький замок, парк 900-річчя Луцька) 

 

19 травня 2018 року 

 

9.00-10.00 Сніданок  

11.00-12.30 Підведення підсумків Всеукраїнського молодіжного хакатону 

«X REALITY ECOLOGICAL HACK» 

Всеукраїнського Конгресу «Позашкілля України: сьогодення 

і перспективи» 

13.00-14.00 Обід  

Після 14.00  Роз’їзд учасників Конгресу 
 


