Міністерство освіти і науки України
Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді

РОБОЧi МАТЕРiАЛИ

ВIДКРИТI ВСЕУКРАIНСЬКI ЗБОРИ

КИIВ / 15 ТРАВНЯ 2019 Р.

ВСТУПНЕ СЛОВО
Позашкільна освіта - це цілеспрямований процес оволодіння систематизованими знаннями про культуру, природу, людину, суспільство.
Участь у позашкільних заходах учнівської молоді забезпечує застосування набутих знань на практиці, опанування вміннями та навичками творчої
діяльності, компетентністних вмінь та навичок, володіння якими так необхідне для з’ясування власного місця у розвинутому сучасному світі.
Обласні, районні, міські еколого-натуралістичні центри активно впроваджують принципи всебічного розвитку та сприяють досягненню поставлених
задач виховання та розвитку учнівської молоді на засадах реформ НУШ.
За даними річних звітів обласних, районних, міських еколого-натуралістичних центрів: при закладах загальної середньої та позашкільної освіти
України у 2018 році функціонувало 3959 навчально-дослідних земельних ділянок (в 2017 році – 5352).
Робота на об’єктах захищеного ґрунту (за неповними даними):
при закладах загальної середньої та позашкільної освіти функціонує 200
теплиць, 626 парників та 10 оранжерей.
У 2018 році в Україні функціонували 501 учнівське лісництво
(в 2017 році – 319) та 57 ланок юних лісівників, які працюють на площі
понад 26 тис. га землі.
У 2018 р. в Україні нараховується понад 3600 екологічних стежин.
Більшість з них мають паспорти, оформлені картосхеми маршрутів.
У комплексних закладах позашкільної освіти екологічною освітою охоплено 29 805 дітей у 1 987 гуртках.
Отже, сучасний етап розвитку суспільства, утвердження позашкільної
освіти як складової структури освіти України зумовили переосмислення її
місця і ролі, визначення основних засад підвищення якості, що і сприяло
організації проведення відкритих Всеукраїнських зборів «Позашкільна освіта
в умовах децентралізації».
Сподіваємося, що інформація, отримана під час заходу, буде важливою
для Вас та Ваших професійних потреб – у розвитку мережі позашкільних
еколого-натуралістичних центрів, шкільних творчих учнівських об’єднань.

З повагою
педагогічний колектив Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді Міністерства освіти і науки України
Питання та побажання:
Тел./ф. (044) 430-02-60, електронна адреса verbitskiy@nenc.gov.ua
(директор закладу: професор, доктор педагогічних наук Вербицький Володимир Валентинович)
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ДIЯЛЬНIСТЬ ЗАКЛАДIВ ПОЗАШКIЛЬНОI ОСВIТИ УКРАIНИ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛIСТИЧНОГО
СПРЯМУВАННЯ У 2018 Р.

Кількість гуртків у закладах позашкільної освіти системи освіти
усіх типів власності у 2018 році (у розрізі областей)
науково-технічний
дослiдницько-експериментальний
еколого-натуралістичний
фізкультурно-спортивний
художньо-естетичний
туристсько-краєзнавчий
iншi
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Кількість еколого-натуралістичних гуртків у закладах
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму
(у розрізі областей України)

Сумська область
Київська область
Дніпропетровська область
Одеська область
Миколаївська область
Івано-Франківська область

Кількість дітей, охоплена еколого-натуралістичною освітою
в закладах позашкільної освіти (у розрізі областей України)

Сумська область
Київська область
Дніпропетровська область
Харківська область
Миколаївська область
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ДIЯЛЬНIСТЬ ЗАКЛАДIВ ПОЗАШКIЛЬНОI ОСВIТИ КИIВСЬКОI ОБЛАСТI
Динаміка охоплення дітей гуртковою роботою закладами позашкільної
освіти Київщини
81424
75515

2018 рiк

2019 рiк

Охоплення дітей позашкільною освітою за напрямами (Київська область)
художньо-естетичний
науково-технічний
еколого-натуралістичний

1%

туристсько-краєзнавчий

3%

гуманітарний
фізкультурно-спортивний

0,5%
4%

4%

49%

2,5%
8%
8%

соціально-реабілітаційний
оздоровчий

8%

військово-патріотичний
бібліотечно-бібліографічний

12%

дослідно-експериментальний
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ДИРЕКТОРИ ОБЛАСНИХ ЦЕНТРIВ
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛIСТИЧНОГО
НАПРЯМУ
Вербицький В.В.
Директор Національного екологонатуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки України, доктор
педагогічних наук, професор

Остапчук В.А.
Директор Волинського
обласного екологонатуралістичного центру

Геревич О.В.
Директор Закарпатського обласного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді
Кульчицька О.І.
В.о. директора Львівського
обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді

Воробей В.Ф.
Директор Комунального закладу
«Станція юних натуралістів»
Рівненської обласної ради

Герц І.І.
Директор Тернопільського
обласного центру екологонатуралістичної творчості
учнівської молоді

Бордюг Н.С.
Директор Житомирського
обласного центру екологонатуралістичної творчості
учнівської молоді

Трегубова Л.А.
Директор «Чернігівської
обласної станції юних
натуралістів»

Нестерук Т.В.
Директор Комунального закладу
Київської обласної ради «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»

Гудзик Т.В.
Директор Івано-Франківського
обласного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді

Климчук В.В.
Директор Хмельницького обласного
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді

Головченко Л.Ю.
Директор Чернівецького
обласного центру екологонатуралістичної творчості
учнівської молоді

Драгомирецька О.А.
Директор Комунального закладу
«Вінницька обласна станція юних
натуралістів»

Давиденко Л.В.
Директор Комунального закладу
«Черкаський обласний центр роботи
з обдарованими дітьми Черкаської
обласної ради»

Макосій Д.І.
Директор Одеського
обласного гуманітарного центру
позашкільної освіти та виховання

Поркуян О.В.
Директор Комунального закладу
«Кіровоградський обласний центр
еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»

Драгомирецька О.А.
Директор Комунального закладу
«Вінницька обласна станція юних
натуралістів»

Троїцька Т.Б.
Директор Миколаївського
обласного екологонатуралістичного центру
учнівської молоді

Підберезкіна Т.Є.
В.о. директора Комунального
закладу «Харківський обласний
палац дитячої та юнацької
творчості»

Бедніна В.Г.
Директор Полтавського обласного
еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді

Ярмощук М.А.
Директор Запорізького обласного
Центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Тихенко Л.В.
Директор Комунального закладу
Сумської обласної ради — обласний
центр позашкільної освіти та роботи
з талановитою молоддю

Вітренко Е.В.
Директор Херсонського обласного
центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Захаров Д.О.
В.о. директора Донецького
Обласного екологонатуралістичного центру

Яковлєв В.А.
Директор Луганського
обласного центру
еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

Педан Ю.Ф.
Директор Комунального закладу
«Обласний еколого-натуралістичний
центр дітей та учнівської молоді»
Дніпропетровської обласної ради

ФЛАГМАНИ ОСВIТИ УКРАIНИ
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МIЖНАРОДНА НАУКОВО-ОСВIТНЯ
ПРОГРАМА GLOBE
Програма GLOBE — «Глобальне вивчення та спостереження з метою
поліпшення довкілля» — це міжнародний практичний науково-дослідний
проект, який передбачає створення всесвітньої дослідницької групи, що
складається з учнів і вчителів, які співпрацюють з ученими-екологами.
Основна мета — проведення екологічних спостережень, отримання
інформації про навколишнє середовище шляхом збирання даних. Водночас діяльність цієї групи націлена на підвищення рівня екологічної освіти
школярів та екологічної свідомості населення в усьому світі.
Вчені розробляють протоколи та методики досліджень, допомагають організовувати наукові кампанії. Вони є наставниками, співпрацюють над дослідницькими проектами.
Вчителі є посередниками між вченими та школярами. Їхня роль полягає
у стимулюванні та підсиленні природного інтересу своїх учнів до досліджень.
Учні набувають навичок проведення точних наукових досліджень стану
навколишнього середовища, навчаються використовувати результати як
власних вимірювань, так і вимірювань інших учасників.
Програмою
GLOBE
визначено
наукових досліджень:

декілька

напрямів

aтмосфера;
гідросфера;
педосфера;
біосфера;
земля як система;
фенологічні дослідження.
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ДІЯЛЬНІСТЬ НАЦІОНАЛЬНОГО
ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ
УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ МІНІСТЕРСТВА
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ВИДАВНИЧА ПРОДУКЦІЯ
ЖУРНАЛ «ПАРОСТОК»
Журнал, що виховує любов до природи

«Паросток» – це перший в Україні журнал для ді-

тей та юнацтва еколого-натуралістичного напряму. Але його читають як педагоги, так і батьки,
взагалі всі, хто захоплюється біологією, екологією, сільським господарством; тут і література,
і поезія, репродукції картин; широкої тематики
науково-популярні статті про лікарські рослини,
рослини в міфології, народні звичаї, легенди. На
сторінках журналу ви знайдете поради іхтіологів, орнітологів, ентомологів, поради фермерам,
передові досягнення в сільському господарстві,
екологічно чисте землеробство, боротьба зі
шкідниками та ін.
Екологи знайдуть також матеріал для себе:
розповіді про роботу, практичні поради, методичні посібники. Нове у виданні для дітей та викладачів — валеологія, здоровий спосіб життя, поради лікарів. Всю тематику перерахувати важко:
на 64 сторінках розміщено декілька десятків невеличких, ілюстрованих статей.
“Паросток” ставить собі за мету допомагати
своїм читачам збагнути таємниці природи, усвідомити, що нині вкрай потрібні гармонійні взаємини
людини з довкіллям.
Передплатний індекс журналу — 74561
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ГАЗЕТА «ЮНИЙ НАТУРАЛІСТ»

«Юний натураліст» – екологічно- природнича

газета для дітей та юнацтва. Газета виходить раз
на місяць, обсягом – 6 кольорових сторінок.
Публікує статті, повідомлення й замітки про
рослинний і тваринний світ. Усі допитливі любителі
природи, які хочуть стати справжніми дослідниками рідної
планети, знайдуть в ньому чимало цікавого.
Передплатний індекс — 98146.
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ВIДКРИТI
ВСЕУКРАIНСЬКI ЗБОРИ
«ПОЗАШКІЛЬНА ОСВІТА В УМОВАХ
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ»
Дата та час проведення зборів: 15 травня 2019 року, 11.00-17.00
Місце проведення: Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді, актова зала.
Адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 19.
Мета заходу: обговорення стратегії розвитку позашкільної освіти,
дієвість нових форматів позашкілля в умовах децентралізації.

УЧАСНИКИ:
•
•
•
•
•
•

представники Верховної Ради України;
представники Кабінету Міністрів України;
представники Міністерства освіти і науки України;
представники Асоціації об’єднаних територіальних громад;
представники ГО «Спілка освітян України»;
керівники органів управління у сфері освіти об’єднаних
територіальних громад;
• директори, представники обласних еколого-натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів), регіональних закладів
позашкільної освіти.
Кращі практики управління освітою в громадах
доступні на онлайн платформі http://wiki.sklinternational.org.ua/
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РЕГЛАМЕНТ
Доповідь на зборах – до 7 хв.
Повідомлення – до 3 хв.

9:00

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ ЗАХОДУ (ПЕРЕДЗАЛЬНЕ
ПРИМІЩЕННЯ АКТОВОЇ ЗАЛИ, ІІІ ПОВЕРХ, ПРАВЕ КРИЛО)

• презентація діяльності Національного еколого- натуралі
стичного центру учнівської молоді МОН України (Музей
хліба, куточок живої природи, зимовий сад, лабораторія
гідробіології);
• робота презентаційної зони «НЕНЦ – територія успіху».
Проведення майстер-класів з профільних напрямів
(актова зала, ІІІ поверх):
- флористики та фітодизайну;
- агрономії;
- екології;
- народознавчого напряму.

РОЗКЛАД РОБОТИ ЗБОРІВ
місце проведення: актова зала
11:00 – 11:20

Відкриття заходу

11:20 – 13:30

Робота I-ї сесії зборів

13:30 – 14:30

Кава-брейк

14:30 – 16:30

Робота II-ї сесії зборів

16:30 – 17:00

Підбиття підсумків, обмін
думками учасників зборів,
прийняття рішення
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СПІКЕРИ:
Павло Кузьмович ХОБЗЕЙ
перший заступник міністра
освіти і науки України

Віра Борисівна РОГОВА
директор департаменту освіти
і науки Київської обласної
державної адміністрації

Валентина Володимирівна ХІВРИЧ
генеральний директор директорату
інклюзивної та позашкільної освіти
Міністерства освіти і науки України

Валентина Дмитрівна ПОЛТАВЕЦЬ
виконавчий директор Асоціації
об’єднаних територіальних громад

•

Володимир Валентинович ВЕРБИЦЬКИЙ

директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України, доктор педагогічних
наук, професор, академік Академії наук вищої
освіти, Голова Всеукраїнської громадської
організації «Спілка освітян України»
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Биковська Олена Володимирівна
президент Міжнародної асоціації
позашкільної освіти, доктор педагогічних
наук, професор, завідувач
кафедри позашкільної освіти
Національного педагогічного
університету імені М.П. Драгоманова

Лісовий Оксен Васильович
директор департаменту освіти
Директор Національного центру
«Мала академія наук України»,
кандидат філософських наук,
лауреат Державної премії України
в галузі освіти

Шкура Геннадій Анатолійович
директор Українського
державного центру позашкільної
освіти

Неділько Сергій Вікторович
директор Українського державного
центру туризму і краєзнавства учнівської
молоді з патріотичного виховання
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ОБГОВОРЕННЯ
АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ
I CЕСIЯ
11:20 – 13:30

Клиновий Дмитро Віталійович
кандидат економічних наук, старший
науковий співробітник, доцент
Державної установи «Інститут
економіки, природокористування
та сталого розвитку Національної
академії наук України»
Тема доповіді: «Природнi ресурси
у забезпеченні сталого розвитку
об’єднаної територіальної громади»

Мітал Олена Георгіївна
доцент кафедри економіки,
підприємництва та природничих
наук Таврійського національного
університету імені В.І. Вернадського,
кандидат економічних наук
Тема доповіді: «Організація
шкільних бізнес-стартапів в умовах
децентралізації, як школяру стати
підприємцем»
16

Лондар Сергій Леонідович
директор ДНУ «Інститут освітньої
аналітики», д.е.н., професор
Тема доповіді: «Модернізована
ДІСО: нові можливості в освітній
статистиці та аналітиці»

Литвинчук Андрій Олександрович
заступник директора ДНУ «Інститут
освітньої аналітики», к.е.н.
Тема доповіді: «Модернізована
ДІСО: нові можливості в освітній
статистиці та аналітиці»

Мороз Володимир Васильович
доцент кафедри економічної політики
та врядування Національної
академії державного управління при
Президентові України, кандидат наук з
державного управління, Голова Громадської організації «Українське громадське
об’єднання міжвідомчих комунікацій у
сфері охорони навколишнього природного
середовища Е-екологія»
Тема доповіді: «Підвищення екологічної
свідомості громадян шляхом реалізації ІТ
інновацій у сфері охорони довкілля»
Биковська Олена Володимирівна
президент Міжнародної асоціації
позашкільної освіти, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри позашкільної освіти Національного
педагогічного університету імені М.П.
Драгоманова.
Тема доповіді: «Позашкільна освіта:
державно-громадське партнерство в дії»
17

Халімон Євген Валентинович
Видавець «Країни мрій», розробник
сучасних освітніх систем та цифрового
контенту.
Тема доповіді: «Впровадження
новітніх освітніх технологій в освітній
процес та позашкільну освіту»

Роєва Тетяна Григорiвна
Головний редактор
видавництва «Країна мрій».
Тема доповіді: « Формування
нового освітнього середовища
в частині технологічного забезпечення змісту освіти. Оснащення
придбаної комп’ютерної та
мультимедійної техніки сучасними
програмними засобами і контентом»

Стрільчук Василь Іванович
начальник гуманітарного відділу
Вишнівської сільської ради
Волинської області
Тема доповіді: «Інтеграція
позашкільної освіти в освітній
простір територіальної громади»
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ОБГОВОРЕННЯ
АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ
I I CЕСIЯ

14:30 – 16:30

Титаренко Ігор Юрійович
віце-президент ГО «Розумне місто
та екосистема», керівник проекту
«E-schools»
Тема доповіді: «Використання
платформи E-SCHOOLS.INFO
закладами позашкільної освіти»
Дорош Олександр Валерійович
керівник освітніх проектів Товариства
з обмеженою відповідальністю «Наукововиробниче підприємство «Engler»
Тема доповіді: «Інноваційні інструменти
в освітньому середовищі. Знаходження
балансу між традиційними та цифровими
навчальними засобами»
Пахомова Інна Андріївна
завідувач еколого-натуралістичного
відділу КЗ КОР «Центр творчості дітей
та юнацтва Київщини»
Тема доповіді: «Реалізація обласного освітнього проекту «Екологічний
кластер «EcoWorldKids»: екологізація освітнього простору у закладах
загальної середньої та позашкільної
освіти Київщини»
19

Бойко Наталія Василівна
керівник гуртка КЗ КОР «Центр
творчості дітей та юнацтва Київщини»
Тема доповіді: «GLOBE – територія
успіху»

Андрійчук Світлана Михайлівна
начальник гуманітарного відділу
виконавчого комітету Смолигівської сільської ради Волинської
області
Тема доповіді: «Позашкільна
освіта як шлях реалізації природних здібностей особистості в умовах децентралізації та суспільних
викликів»
Антонюк Наталія Василівна
директор Ратнівського районного
центру дитячої та юнацької творчості
Волинської області
Тема доповіді: «Моделювання
позашкільної освіти в умовах реформування системи освіти та децентралізації»

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»
20

Оцінка проведених відкритих Всеукраїнських зборів
на тему: «Позашкільна освіта в умовах децентралізації»
Дата: 15 травня 2019 р.			

Місце проведення: НЕНЦ

Шановні учасники зборів! Ця анкета допоможе нам оцінити ефективність
проведеного заходу. Ваші пропозиції та побажання будуть
враховані для підвищення якості наступних. Ваша участь в опитуванні є
добровільною та анонімною.
Дякуємо!
1.

Чи чітко були визначені цілі зборів на початку заходу?

Так

Ні

2.

Чи вважаєте Ви, що цілі зборів були досягнуті?

Так, в повній мірі

Так, але частково

Не були досягнуті взагалі
Наскільки корисні ці збори для Ваших професійних потреб?
	
Дуже корисні, я буду регулярно застосовувати
нову інформацію у моїй роботі
	
Корисні, я буду застосовувати нову інформацію
в моїй роботі час від часу (приблизно раз на місяць)
	
Не корисні, я буду рідко користуватися цією
інформацією для моєї роботи (приблизно 1-2 рази
на рік)
	
Взагалі некорисні, я ніколи не буду
користуватися цією інформацією для моєї роботи

3.

4.

Наскільки спікер(и) володів(ли) інформацією щодо теми
зборів?

Спікер дуже добре володів інформацією,
презентації були зрозумілими, я отримав(ла)
відповіді на всі мої питання

Спікер володів інформацією, презентації були
зрозумілими, але він/вона не зміг/змогла
відповісти на мої питання

Спікер не володів інформацією, презентації
були незрозумілими

5.

Яка нова інформація для Вас сьогодні була найбільш
важливою?

Дякуємо за Ваші відповіді!
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