
 



Запрошуємо до участі у Всеукраїнській серпневій конференції 

«Створення сучасного освітнього середовища в аспекті викладання 

біології в Новій українській школі». 

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: 

 

21 серпня 2018 року 

 

09
00

 – 13
00

 реєстрація учасників конференції (передзальне 

приміщення актової зали НЕНЦ, ІІІ поверх, праве крило) 

10
00

 – 13
30

 виставка друкованої продукції видавництв, 

дидактичного обладнання для шкільного кабінету біології 

(передзальне приміщення актової зали НЕНЦ) 

10
00

 – 13
00

 презентація діяльності Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України (Музей 

хліба, куточок живої природи, зимовий сад)   

14
00

 – 14
10

 відкриття конференції   (актова зала НЕНЦ) 

14
10

 – 15
00

 подіумна дискусія  (актова зала НЕНЦ) 

15
00

 – 16
00

 педагогічний коучинг (актова зала НЕНЦ) 

16
10

 – 17
10

 авторські педагогічні студії (лабораторії НЕНЦ) 

 

22 серпня 2018 року 

 

10
00

 – 11
00

 майстер-клас   (актова зала НЕНЦ) 

11
15

 – 12
30

 дискусійні майданчики  (лабораторії НЕНЦ) 

12
30

 – 13
00

 інтерактивна презентація науково-освітніх проектів з  

                        біології для учнівської молоді  (актова зала НЕНЦ) 

13
00

 – 13
30

 підведення підсумків, закриття конференції   

                       (актова зала НЕНЦ) 

з 14
00  

роз’їзд учасників конференції 
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Відкриття конференції 

14
00

 – 14
10

 

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; 

Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН 

України, академік НАПН України, доктор психологічних наук, 

професор; 

Власенко Олена Валеріївна, головний редактор газети «Позашкілля». 
 

Подіумна дискусія  

«Створення сучасного освітнього середовища в аспекті 

викладання біології в Новій українській школі» 

14
10

 – 15
00 

Актова зала НЕНЦ 
 

Ключові питання: 

- реалізація наскрізних змістових ліній у процесі 

компетентнісно-орієнтованого навчання біології; 

- інновації в шкільній біологічній освіті; 

- методика викладання біології для обдарованих учнів у 

позашкільній та позакласній роботі; 

- STEM- STEAM- STREAM- освіта. 
 

Модератор:  

Кліменко Вікторія Іванівна, заступник директора з навчально-

методичної роботи Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді МОН України. 

Виступаючі: 

«Реалізація наскрізних змістових ліній у процесі 

компетентнісно-орієнтованого навчання біології в закладах 

позашкільної освіти» 

Вербицький Володимир Валентинович, директор Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, 

доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої 

освіти; 



«Виклики та тенденції розвитку освіти в умовах Нової 

української школи» 

Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри філософії освіти дорослих ЦІППО УМО НАПН України; 
 

«Особливості викладання біології та екології у 2018/2019 

навчальному році » 

Князева Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри методики природничо-математичної освіти та технологій 

Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 
   

«Сучасна педагогіка: «Хто винен?» та «Що робити?» 

Куранов Сергій Львович, керуючий партнер КГ «Куранов та 

Партнери»; 
 

«Інтеграція шкільної та позашкільної біологічної освіти в 

аспекті «Нової української школи»  

Адріанов Віктор Леонідович, керівник Позашкільного природничого 

ліцею Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, Заслужений вчитель України; 
 

«Сучасні електронно-оптичні засоби для освіти» 

Кравченко Катерина Анатоліївна, спеціаліст по проекційному 

візуальному обладнанню ООО «Інтер Системс». 
 

Педагогічний коучинг 

 

15
00

– 16
00

 

Актова зала НЕНЦ 
 

«Психологічні резерви вдосконалення діяльності працівників 

закладів освіти в умовах Нової української школи: коучинговий 

підхід» 

 

Автор: Нежинська Олена Олександрівна, доцент кафедри 

психології управління ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" 

НАПН України, кандидат психологічних наук, доцент, акредитований 

коуч ACC ICF. 

 

 

https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-biologiyi-ta-ekologiyi-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/
https://www.schoollife.org.ua/metodychni-rekomendatsiyi-shhodo-vykladannya-biologiyi-ta-ekologiyi-u-2018-2019-navchalnomu-rotsi/


 

Авторські педагогічні студії 

16
10

– 17
10

 
 

Кабінет № 26 

Навчальний тренінг «Сучасні тренди в освіті» 

Автор: Іванов Іван Юрійович, засновник Центру нової освіти. 

 
Мала зала НЕНЦ 

«Модель STEM-освіти сучасного закладу» 

Автори: Патрікєєва Олена Олександрівна, начальник відділу 

STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»; 

Василашко Ірина Павлівна, завідувач сектору STEM-освіти ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти».  

 

каб. №43 

«Навчальний простір як продукт пізнавальної 

 активності учнів» 

Автор: Князева Олена Володимирівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри методики природничо-математичної освіти та 

технологій Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка. 
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10
00

 – 11
00 

Актова зала 

Майстер – клас 

 

«ТРИЗ-педагогіка: Практика рішення відкритих задач» 

Автор: Куранов Сергій Львович, керуючий партнер КГ «Куранов та 

Партнери». 

 

Дискусійні майданчики
 

11
15

 – 12
30 

 

Майданчик № 1  

«Інновації в шкільній біологічній освіті» 

Мала зала НЕНЦ 



 

Модератор: 

Драган Ольга Анатоліївна, завідувач відділом методичної роботи 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

МОН України. 

Повідомлення: 

«Скрайбінг- новітня освітня технологія» 

Зелінська Марина Олександрівна, вчитель Кам`янець-Подільської 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №15 Хмельницької області; 

«Презентація власного педагогічного досвіду: «Перші 

кроки екологічної спрямованості 6-7 річних учнів протягом 

одного календарного року» 

Войтенко Олена Олександрівна, вчитель Лиманського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний заклад» № 1  Лиманської районної ради 

Донецької області; 

«Шкільні  цифрові лабораторії  для сучасної школи» 

Жукова Олена Миколаївна, спеціаліст з шкільних цифрових 

лабораторій NeuLog ООО «Інтер Системс»; 

«Розвиток екологічних компетентностей на уроках біології 

та позакласних і позашкільних заходах екологічного 

спрямування» 

Гомеля Антоніна Олександрівна, учитель біології  

Новобілокоровицької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3  Білокоровицької 

селищної ради  Житомирської області.  

 

Майданчик № 2  

«Позашкільна біолого-екологічна освіта» 

Кабінет № 26 

Модератор: 

Радченко Тамара Дмитрівна, завідувач відділу екології та охорони 

природи Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України. 

Повідомлення: 

«Розвиток творчих здібностей, формування життєвих 

компетенцій, екологічної культури, екологічної свідомості в 

учнівській молоді» 



Кравченко Людмила Володимирівна, керівник гуртків Гадяцького 

районного Будинку дитячої та юнацької творчості Полтавської 

області; 

 

«Порівняльний аналіз фаун та його формалізація» 

Хлус Лариса Миколаївна, кандидат біологічних наук, доцент, 

методист, КЗ Чернівецький ОЦЕНТУМ; 

«Робота з інтелектуально-обдарованою молоддю в 

позаурочний час» 

Адріанов Віктор Леонідович, керівник Позашкільного природничого 

ліцею Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді, Заслужений вчитель України; 

«Створення цілісного освітньо-виховного простору, 

спрямованого на розвиток пізнавального інтересу учнів до 

навколишнього середовища» 

Баданюк Валентина Миколаївна, заступник директора з навчально-

виховної роботи комунального закладу «Черкаський обласний центр 

роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної ради»; Струк 

Людмила Миколаївна, директор КЗ « Шполянський Центр еколого- 

натуралістичної творчості учнівської молоді»;  

«Екологічний дизайн, як один із шляхів вирішення 

екологічних проблем» 

Грицюк Тетяна Петрівна, методист, керівник гуртків Чернівецького 

обласного центру еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді.  

 

12
30

 – 13
00 

Актова зала 

Інтерактивна презентація науково-освітніх проектів з біології для  

учнівської молоді 

 

Науково-освітній проект: «Вчителі та учні беруть участь в 

екологічному моніторингу Антарктиди» 

Дикий Євген Олександрович, кандидат біологічних наук. директор 

Національного антарктичного наукового центру. 

 

Підведення підсумків, закриття конференції 

13
00

 – 13
30

 

Актова зала НЕНЦ 



Відзначаємо 100-річчя позашкільної освіти в Україні. 

 

Розвиток позашкільної освіти в Україні, а також становлення 

закладів позашкільної освіти тісно пов’язано з історичним, 

соціальним, економічним, політичним та культурним розвитком 

країни в цілому. Офіційною датою народження позашкільної освіти 

вважається червень 1918 року. Тому саме в 2018 році освітяни 

відзначають 100-річчя позашкільної та позакласної освіти в Україні. 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України  

Провідною установою в галузі розвитку позашкільної 

біологічної, екологічної, аграрної освіти є Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України (далі – НЕНЦ).  

НЕНЦ координує роботу 130 профільних позашкільних 

навчальних закладів, а також роботу профільних відділень палаців та 

будинків творчості дітей та юнацтва, дитячих ботанічних садів; понад 

7,6 тисяч творчих учнівських об’єднань за 69 профілями, до роботи в 

яких протягом року залучається понад 120,5 тисяч осіб дітей та 

учнівської молоді.  

Щороку НЕНЦ проводить понад 50 організаційно-масових 

заходів. 

Для реалізації освітніх завдань НЕНЦ має необхідну 

матеріальну базу: сільськогосподарський, зоолого-тваринницький та 

квітково-декоративний комплекси, метеомайданчик, дендропарк 

“Юннатський”, Народний музей хліба, Всеукраїнський профільний 

табір оздоровлення та відпочинку “Юннат”, їдальню.  

На базі Всеукраїнського профільного оздоровчого табору 

«Юннат» щороку проводиться зимове та літнє оздоровлення 

переможців всеукраїнських юннатівських заходів.  

 

 

 

Контактна інформація: 

Адреса НЕНЦ: м. Київ, вул. Вишгородська, 19;                          

тел./факс (044) 430-02-60, електронна адреса: nenc@nenc.gov.ua;             

сайт: www.nenc.gov.ua. 

mailto:%20nenc@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/

