


Мета ради
обговорення  стратегії  розвитку  позашкільної  освіти,

нового формату існування позашкілля в умовах децентралізації
Учасники

представники Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України, Міністерства освіти і науки України, голови об’єднаних
територіальних  громад  (або  представники,  керівники
гуманітарного напряму), директори облЕНЦ (СЮН) 

Питання ради:
- розгляд перспектив розвитку позашкільної освіти в умовах

реформування  системи  освіти,  децентралізації  та
суспільних викликів; 

- збереження та розширення мережі закладів позашкільної
освіти в умовах децентралізації;

- шляхи  співпраці  органів  влади,  освітніх,  наукових  і
громадських організацій у вирішенні нагальних проблем
позашкільної освіти;

- матеріально-технічне  забезпечення  та  фінансування
позашкільної освіти;

- взаємодія інститутів громадянського суспільства і закладів
позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю;

- позашкільна  освіта:  призначення  й  доступність  у
найближчі перспективі.

Місце проведення
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської

молоді. Адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 19. 



План проведення ради з теми:
«Позашкільна освіта в умовах децентралізації»

11 травня 2018 року

0900 – 1050 реєстрація учасників заходу (хол, І поверх); 

презентація діяльності Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді МОН 
України (Музей хліба, куточок живої природи, зимовий 
сад);

робота презентаційної зони «НЕНЦ - територія успіху». 
Проведення майстер-класів з профільних напрямів 
(актова зала, ІІІ поверх): 

- флористики та фітодизайну;
- агрономії;
- екології;
- народознавчого напряму.

1100 – 1120 відкриття заходу
1120 – 1330 обговорення питань 
1330 – 1430 перерва на обід 
1430 – 1630 обговорення питань
1630 – 1700 підведення підсумків, обмін думками, прийняття 

рішення
1700 роз’їзд

Регламент
Доповідь на раді – до 20 хв.
Повідомлення – до 5 хв.



11 травня 2018 р.

Відкриття ради з теми:
«Позашкільна освіта в умовах децентралізації»

1100-1120

Актова зала (ІІІ поверх, праве крило)

Вітальне слово:
Вербицький  Володимир  Валентинович, директор  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  академік  Академії  наук  вищої  освіти,
Голова  Всеукраїнської  громадської  організації  «Спілка  освітян
України»;
Співаковський  Олександр  Володимирович,  перший  заступник  голови
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;
Петренко  Олег  Михайлович,  заступник  голови  Комітету,  голова
підкомітету з  питань  національно-патріотичного виховання  дітей  та
молоді  Комітету Верховної  Ради України з  питань сім'ї,  молодіжної
політики, спорту та туризму.

Робота І сесії ради
Тема: «Перспективи розвитку позашкільної освіти,

законодавчого закріплення її статусу в умовах
реформування системи освіти, децентралізації та

суспільних викликів»

Обговорення питань 

1120 – 1230

Актова зала НЕНЦ



Доповіді:
Вербицький  Володимир  Валентинович, директор  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  академік  Академії  наук  вищої  освіти,
Голова  Всеукраїнської  громадської  організації  «Спілка  освітян
України;
Берізко  Микола  Михайлович,  завідувач  відділу  Головного
департаменту  з  питань  гуманітарної  політики  Адміністрації
Президента України;
Бондар  Алла  Володимирівна,  заступник  Голови  Державної  служби
якості освіти України;
Констанкевич  Ірина  Мирославівна, голова  підкомітету  з  питань
позашкільної,  професійної  (професійно-технічної),  фахової
передвищої  освіти  та  освіти  дорослих  Комітету  Верховної  Ради
України з питань науки і освіти;
Самсонова  Лариса  Станіславівна,  Генеральний  директор
директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти і
науки України;
Шеремет  Микола  Олександрович,  начальник  відділу  освіти
Слобожанської  селищної  ради  Дніпровського  району
Дніпропетровської області;
Бедніна Віталій Григорович, Заслужений працівник освіти, директор
Полтавського обласного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді;
Гончар  Михайло  Васильович,  начальник  відділу  освіти  Каховської
міської ради Херсонської області;
Макосій  Дмитро  Іванович,  директор  Одеського  обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання.

Повідомлення:
Бордун Галина Володимирівна, заступник голови постійної комісії з
питань освіти і науки Львівської обласної ради;
Глива  Ігор  Богданович,  заступник  начальника  відділу  освіти
виконавчого комітету Великогаївської сільради; 
Левицька  Ганна  Василівна,  директор  Івано-Франківської  міської
дитячої екологічної станції;



Лозов  Віталій  В’ячеславович,  голова  Розквітівської  сільської  ради
об’єднаної територіальної громади;
Майдебура Микола Петрович, голова Красносільської сільської ради;
Примаков  Геннадій  Анатолійович,  голова  Менської  об’єднаної
територіальної громади;
Немеш  Віктор  Васильович,  представник  Великокучурівської  ОТГ
Чернівецької області;
Фуштей  Ілля  Дмитрович,  депутат  Юрковецької  сільської  ради,
Юрковецька ОТГ, директор Юрковецької ЗОШ Чернівецької області;
Ванзуряк  Григорій  Степанович,  голова  Глибоцької  селищної
об’єднаної територіальної громади Чернівецької області;
Горбань Валерій Іванович, депутат Запорізької обласної ради;
Кушнір  Наталія  Миколаївна,  голова  Берестівської  об'єднаної
територіальної громади;
Тутка  Олександр  Іванович,  Шишацька  селищна  об’єднана
територіальна громада;
Лещенко  Іван  Васильович,  Білоцерківська  сільська  об’єднана
територіальна громада;
Заєць Віліна Владиславівна, голова Дунаєвецької ОТГ;
Сіховська Наталія Миколаївна, голова Люблинецької ОТГ;
Кух Олег Іванович, голова Любешівської ОТГ;
Боярський Валерій Федорович, голова Заборольської ОТГ;
Сапожник Андрій Степанович, голова Павлівської ОТГ.

Робота ІІ сесії ради
Тема: «Стратегія розвитку позашкільної освіти,

нового формату існування позашкілля в умовах
децентралізації»

1430 – 1630

Доповіді:
Співаковський Олександр Володимирович,  перший заступник голови
Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти;
Кучер В’ячеслав Анатолійович, заступник голови Київської обласної
державної адміністрації;



Черній  Алла  Леонідівна,  ректор  Рівненського  обласного  інституту
післядипломної  педагогічної  освіти,  депутат  Рівненської  обласної
ради;
Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем виховання НАПН
України, доктор психологічних наук, професор. Тема виступу: «Якість
позашкільної освіти у розвивальному вимірі»;
Гончаренко  Наталія  Миколаївна,  завідувач  сектором  координації
діяльності  регіональних  навчальних  закладів  післядипломної
педагогічної  освіти  Державної  наукової  установи  «Інститут
модернізації змісту освіти».

Повідомлення:
Кийко Андрій Олександрович, директор КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ;
Бачик Микола Миколайович, депутат Борщівської міської ради;
Соколюк  Мирослав  Михайлович,  директор  Косівського  районного
центру дитячої творчості;
Кухар  Ірина  Миколаївна,  завідувач  організаційно-методичного
відділу  Івано-Франківського  обласного  еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді;
Давиденко  Людмила  Василівна,  директор  Комунального  закладу
«Черкаський обласний центр роботи з обдарованими дітьми ЧОР»;
Архірій  Марина  Миколаївна,  перший  заступник  сільського  голови
Красносільської сільської ради;
Желіховський  Валерій  Анатолійович,  заступник  міського  голови  з
питань діяльності виконавчих органів – соціальних питань
Балтської міської ради Одеської області;
Біляєва-Дубровіна Ольга Вікторівна, депутат Чорноморської міської
ради,  директор  центру еколого-натуралістичної  творчості  учнівської
молоді Чорноморської міської ради;
Мишкін  Юрій  Миколайович,  начальник  відділу  освіти  Менської
міської ради Менського району Чернігівської області;
Гакман Андрій Іванович, начальник відділу освіти, молоді та спорту
Сторожинецької міської ради Чернівецької області;
Шишковський  Сергій  Іванович,  Рукшинська  ОТГ,  директор
Рукшинської ЗОШ Хотинського району Чернівецької області;



Смага  Валентин  Іванович,  голова  Осипенківської  територіальної
громади;
Данільчак  Галина  Василівна,  заступник  голови  Долинської
територіальної громади;
Костюк Вікторія  Миколаївна,  начальник  відділу  освіти,  культури,
туризму,  молоді  та  спорту  Смизької  селищної  ради  Дубенського
району;
Милашевич  Людмила  Павлівна,  голова  Семенівської  селищної
(сільської) ради;
Дружко  Валерій  Володимирович,  відділ  освіти  Могилівської
сільської ради;
Драгомирецька  Ольга  Авксентіївна, директор  Вінницької  обласної
станції юних натуралістів;
Педан  Юрій  Федорович,  директор  Комунального  закладу
«Дніпропетровський  обласний  еколого-натуралістичний  центр
учнівської молоді»; 
Прус Галина Дмитрівна, голова Смолигівської ОТГ;
Гарбарук Сергій Володимирович, голова  Голобської ОТГ;
Танюк Іван Дмитрович, голова Заболотівської ОТГ.

Робота ІІІ сесії ради
Тема: «Освітня функція як основа діяльності

сучасного закладу позашкільної освіти»
Доповіді:
Литвин  Володимир  Михайлович,  народний  депутат  України  VІІІ
скликання,  член Комітету Верховної  Ради України з  питань науки і
освіти;
Пилипенко Володимир Пилипович, перший заступник голови партії
«Відродження», кандидат юридичних наук, народний депутат України;
Петренко  Олег  Михайлович,  заступник  голови  Комітету,  голова
підкомітету з  питань  національно-патріотичного виховання  дітей  та
молоді  Комітету Верховної  Ради України з  питань сім'ї,  молодіжної
політики, спорту та туризму;
Семерак Остап Михайлович, Міністр екології та природних ресурсів
України, народний депутат України;



Головченко  Людмила  Юріївна,  директор  Комунального  закладу
"Чернівецький  обласний  центр  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської молоді";
Тітаренко Ігор Юрійович, керівник проекту «E-school»;
Табінська  Олена,  менеджер  з  розвитку  освітніх  рішень  LEGO
Education в Україні ТОВ «Інноваційні освітні рішення». Тема виступу
«Надихаємо дітей за допомогою STEM-рішень від LEGO Education».

Повідомлення:
Герц  Іван  Іванович,  директор  Тернопільського  обласного  центру
еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді;
Кепша  Ярослав  Семенович,  директор  Долинської  районної  станції
юних техніків;
Коваленко Валентина Михайлівна, методист Комунального закладу
«Черкаський  обласний  центр  роботи  з  обдарованими  дітьми  ЧОР»,
депутат Черкаської обласної ради;
Слюсенко Світлана Сергіївна, заступник селищного голови з питань
діяльності органів влади Великомихайлівської селищної  ради;
Вострікова  Людмила  Анатоліївна,  начальник  відділу  освіти
Куяльницької сільської ради;
Трегубова  Людмила  Анатоліївна,  директор  комунального  закладу
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»;
Ульянова  Олена  Іванівна,  заступник  директора  з  навчально-
методичної роботи ЗОЦЕНТУМ;
Воробей  Володимир  Федорович,  директор  комунального  закладу
"Станція юних натуралістів" Рівненської обласної ради;
Криж Ольга Василівна, директор комунального закладу "Рівненська
обласна  станція  юних  туристів"  Рівненської  обласної  ради,  депутат
Рівненської обласної ради;
Бабак  Богдана  Богданівна,  директор  комунального  позашкільного
навчального закладу Крупецький Центр дитячої та юнацької творчості
"Креатив"  Крупецької  сільської  ради  Радивилівського  району
Рівненської області;
Вітренко  Ельвіра  Валентинівна,  директор  комунального  закладу
«Центр  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді»
Херсонської обласної ради;



Климчук  Василь  Васильович,  директор  Хмельницького  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
Герц  Іван  Іванович,  директор  Тернопільського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді;
Троїцька  Таїсія  Броніславівна,  директор  Миколаївського  обласного
еколого-натуралістичного центру учнівської молоді;
Бордюг  Наталія  Сергіївна,  директор  Житомирського  обласного
центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської  молоді
Житомирської обласної ради.

Підведення підсумків,     обмін думками учасників ради,
прийняття рішення

1630 – 1700

Модератор:
Вербицький  Володимир  Валентинович, директор  Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді,  доктор
педагогічних  наук,  професор,  академік  Академії  наук  вищої  освіти,
Голова  Всеукраїнської  громадської  організації  «Спілка  освітян
України.



Для нотаток



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 її народження  вважається червень
1918 року. Тому  у  2018  році  освітяни  відзначають  100-річчя
позашкільної освіти та позакласної роботи 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, дитячі ботанічні сади; понад 7,6
тис. творчих учнівських об’єднань за 69 профілями; охоплення дітей
та учнівської молоді складає понад 120,5 тис. осіб на рік. 

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”, їдальня. 

На  базі  Всеукраїнського  профільного  оздоровчого  табору
«Юннат»  систематично  проводиться  зимове  та  літнє  оздоровлення
переможців всеукраїнських конкурсів, акцій, операцій. 

Щорічно проводяться понад 50 організаційно-масових заходів
(очно-заочного типу). 

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.
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