
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Розширена педагогічна рада НЕНЦ МОН 
України за участю директорів закладів 

позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму 

 

Дата та час проведення: 12.12.2019 р.; 11.00-13.00.  
 

Місце проведення: Мала зала НЕНЦ (ІІІ поверх, 
ліве крило). 
 

Учасники:  
 представники кафедри методики 

позакласної та позашкільної роботи НЕНЦ;  
 директори закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму, досвід 
діяльності яких вивчався протягом 2019 р.; 

 педагогічні працівники НЕНЦ.  
 

Головуючий: Вербицький Володимир 
Валентинович, директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України, доктор 
педагогічних наук, професор, академік Національної 
академії наук вищої освіти України, голова 
Всеукраїнської громадської організації «Спілка 
освітян України». 

 

Кафедра методики позакласної та 
позашкільної роботи НЕНЦ: 

завідувач кафедри: Корнієнко Анна 
Володимирівна, провідний науковий співробітник 
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник;  
  



   

Мачуський Валерій Віталійович, завідувач 
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем 
виховання НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник 

 

Модератор: Нестюк Ганна Олегівна, заступник 
директора з навчально-методичної роботи НЕНЦ. 

 

Регламент: 
 Виступ спікера (до 25 хв.) 
 Виступ рецензента (до 5 хв.) 
 Обговорення (до 3 хв.) 
 Голосування по кожному виступу окремо 

(до 2 хв.) 
 

Вітальне слово: Вербицький Володимир 
Валентинович, директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України, доктор 
педагогічних наук, професор, академік Національної 
академії наук вищої освіти України, голова 
Всеукраїнської громадської організації «Спілка 
освітян України».  



   

Передовий педагогічний досвід діяльності 
закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму 
 
Тема досвіду: «Проектно-грантова діяльність – 

шлях до розвитку закладу позашкільної освіти» 
(спікер: директор Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру Волинської обласної ради 
– Остапчук Валентина Адамівна).  

Рецензент: Іванова Ксенія Богданівна, 
завідуюча лабораторією підручникотворення НЕНЦ. 

 
Тема досвіду: «Формування національно-

патріотичних якостей вихованців закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму» (спікер: директор Комунального закладу 
позашкільної освіти «Обласний еколого-
натуралістичний центр» Житомирської обласної 
ради, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
– Бордюг Наталія Сергіївна).  

Рецензент: Цюнь Людмила Олександрівна, 
завідуюча методичним кабінетом. 

 
Тема досвіду: «Організаційно-педагогічні 

основи роботи з дітьми старшого дошкільного 
віку у закладах позашкільної освіти» (спікер: 
директор Комунального закладу Сумської обласної 
ради – обласного центру позашкільної освіти та 
роботи з талановитою молоддю – Тихенко Лариса 
Володимирівна).  

Рецензент: Козленко Валентина Панасівна, 
методист в.к. НЕНЦ. 
  



   

Тема досвіду: «Формування практичної 
компетентності вихованців засобами 
позашкільної педагогіки» (вивчення 
педагогічного досвіду Солодкої Ніни Миколаївни, 
керівника гуртків Комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів») 
(спікер: директор Комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»– 
Трегубова Людмила Анатоліївна).  

Рецензент: Пінчук Микола Олександрович, 
завідуючий відділом аграрних досліджень. 

 
Тема досвіду: «Розбудова системи якісної, 

конкурентоспроможної, доступної позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму в 
Донецькій області» (спікер: в.о. директора 
Донецького обласного еколого-натуралістичного 
центру – Захаров Дмитро Олександрович).  

Рецензент: Драган Ольга Анатоліївна, 
завідуюча методичним відділом НЕНЦ. 

 
 
 

Підведення підсумків розширеної 
педагогічної ради  



   

Колегія директорів обласних закладів 
позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму  

 
Дата та час проведення: 13.12.2019 р.; 11.00-18.30.  
 
Місце проведення: Мала зала НЕНЦ (ІІІ поверх, 
ліве крило). 
 
Учасники:  
  представники Комітету Верховної Ради з 

питань освіти, науки та інновацій;  
 представники Державної служби якості 

освіти України;  
 представники Міністерства освіти і науки 

України;  
 представники лабораторії позашкільної 

освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України; 

 директори обласних закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму; 

 педагогічний колектив НЕНЦ. 

 
Мета: обговорення питань розвитку 

позашкільної еколого-натуралістичної освіти, 
нового формату існування позашкілля в умовах 
Нової української школи. 

 
  



   

 
 
 

Розклад роботи колегії 
 

1000 – 1100  Реєстрація учасників заходу (ІІ, поверх, 
праве крило, бібліотека);  

 
1100 – 1110  відкриття заходу (Мала зала, ІІІ поверх, ліве 

крило) 
 
1110 – 1330  робота колегії  
 
1330 – 1400 кава-брейк (ІІ, поверх, праве крило, 

бібліотека) 
 
1400 – 1600  професійний діалог з теми: «Стратегія 

розвитку позашкільної освіти, новий формат 
існування позашкілля в умовах Нової 
української школи»; 

 
1600 – 1700  обговорення питань колегії; 
 
1700 – 1730  підведення підсумків, обмін думками 

учасників колегії, прийняття рішення 
 
1730 – 1830  вечеря 
 
 

 
 

  



   

Відкриття колегії 
 

1100-1110 
Мала зала (ІІІ поверх, ліве крило) 

 

Вітальне слово: 
Вербицький Володимир Валентинович, директор 
Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Міністерства освіти і науки 
України, доктор педагогічних наук, професор, 
академік Національної академії наук вищої освіти 
України, голова Всеукраїнської громадської 
організації «Спілка освітян України». 

 

Повідомлення: 
1110 – 1120 «Нові виміри результативності 

позашкільної освіти в умовах Нової 
української школи».  
Цифрова візуалізація обласних закладів 
позашкільної освіти України еколого-
натуралістичного напряму. 
Презентація каталогу практичних дій 
закладів позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму 
 (Нестюк Ганна Олегівна, заступник 
директора з НМР НЕНЦ); 

1120 – 1130 «Успішні освітні практики в позашкільній 
освіті» (Вербицька Тетяна Анатоліївна, 
заступник директора з НВР НЕНЦ); 

1130 – 1140 «Інновації для закріплення поведінкових 
змін в частині захисту довкілля» 
(Кирило Томляк, керівник мобільного 
додатку та шкільного конкурсу «Кліматичні 
краплі»)  



   

1140 – 1150 Науково-освітній проєкт «Вчителі та учні 
досліджують явище цвітіння водойм в 
Україні»  

 (Олена Білоус, науковий співробітник 
Інституту гідробіології НАН України, 
кандидат біологічних наук); 
 

1150 – 1200 Науково-освітній проєкт «Вчителі та учні 
беруть участь в екологічному моніторингу 
Антарктиди в рамках Міжнародного 
наукового проекту «Дослідження стану 
виводкових колоній пінгвінів P. papua та P. 
Adeliae в підрайоні ККАМЛР 48.1 з 
використанням мережі фотокамер CEMP 
(CCAMLR Ecosystem Monitoring Program)»  

 (Міліневський Геннадій Петрович, старший 
науковий співробітник Національного 
Антарктичного наукового центру, доктор 
фізико-математичних наук, завідувач 
науково-дослідної лабораторії фізики 
космосу Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, 
начальник Першої української антарктичної 
експедиції на станцію «Академік 
Вернадський» 1996-1997 рр., член 
Американського геофізичного союзу                            
(з 1992 року), заступник директора з науки 
Національного антарктичного наукового 
центру (з 1999 по 2006 рр.), координатор 
космічного проекту Аерозоль-UA (з 2013 р.));  

  



   

1210 – 1220 Виступ-презентація. Платформа бренду 
НЕНЦ  
(Олексій Тарасюк, арт-директор); 

 
1220 – 1330 «Якість позашкільної освіти як основа її 

конкурентоспроможності»  

(Вербицький Володимир Валентинович, 
директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України, доктор 
педагогічних наук, професор, академік 
Національної академії наук вищої освіти 
України, голова Всеукраїнської громадської 
організації «Спілка освітян України». 
 

Повідомлення директорів закладів 
позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму, передовий 
педагогічний досвід діяльності яких вивчався 

протягом 2019 р. 
Регламент: 
 Виступ спікера (до 5 хв.) 

 
Тема досвіду: «Проектно-грантова діяльність – 

шлях до розвитку закладу позашкільної освіти» 
(спікер: директор Волинського обласного еколого-
натуралістичного центру Волинської обласної ради 
– Остапчук Валентина Адамівна).  
  



   

Тема досвіду: «Формування національно-
патріотичних якостей вихованців закладів 
позашкільної освіти еколого-натуралістичного 
напряму» (спікер: директор Комунального закладу 
позашкільної освіти «Обласний еколого-
натуралістичний центр» Житомирської обласної 
ради, кандидат сільськогосподарських наук, доцент 
– Бордюг Наталія Сергіївна).  

 
 
Тема досвіду: «Організаційно-педагогічні 

основи роботи з дітьми старшого дошкільного 
віку у закладах позашкільної освіти» (спікер: 
директор Комунального закладу Сумської обласної 
ради – обласного центру позашкільної освіти та 
роботи з талановитою молоддю – Тихенко Лариса 
Володимирівна).  

 
 
Тема досвіду: «Формування практичної 

компетентності вихованців засобами 
позашкільної педагогіки» (вивчення 
педагогічного досвіду Солодкої Ніни Миколаївни, 
керівника гуртків Комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів») 
(спікер: директор Комунального закладу 
«Чернігівська обласна станція юних натуралістів»– 
Трегубова Людмила Анатоліївна).  

 
  



   

 
Тема досвіду: «Розбудова системи якісної, 

конкурентоспроможної, доступної позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму в 
Донецькій області» (спікер: в.о. директора 
Донецького обласного еколого-натуралістичного 
центру – Захаров Дмитро Олександрович).  

 
 
 

1330 – 1400 кава-брейк (ІІ, поверх, праве крило, 
бібліотека) 

 
  



   

Продовження роботи колегії 
1400-1730 

Мала зала НЕНЦ (ІІІ поверх, праве крило) 
 

1400 – 1600  професійний діалог з теми «Стратегія 
розвитку позашкільної освіти, новий формат 
існування позашкілля в умовах Нової 
української школи» 

 представники Комітету Верховної Ради з 
питань освіти, науки та інновацій;  

 представники Державної служби якості 
освіти України;  

 представники Міністерства освіти і науки 
України;  

 представники лабораторії позашкільної 
освіти Інституту проблем виховання НАПН 
України; 

 директори обласних закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму; 

 педагогічний колектив НЕНЦ. 

  



   
 

1600 – 1700  Обговорення питань колегії 
 

Питання колегії: 
- сценарії, терміни та місця проведення 95-річчя 

юннатівського руху в Україні; 
- проєкт плану на 2020 р.: план семінарів-

практикумів для педагогічних працівників 
закладів позашкільної освіти та всеукраїнських і 
міжнародних організаційно-масових заходів з 
дітьми та учнівською молоддю;  

 механізм співпраці з об’єднаними 
територіальними громадами в регіонах в 
напрямі збереження мережі закладів 
позашкільної освіти та пошуків шляхів 
входження еколого-натуралістичного напряму в 
заклади освіти регіону (обговорення проєкту 
договору про спільну діяльність і партнерство); 

 положення корпоративного педагогічного 
об’єднання директорів закладів позашкільної 
освіти «Натураліст» (обговорення проєкту); 

 створення команди з моделювання майбутнього 
розвитку еколого-натуралістичних центрів / 
станцій юних натуралістів; 

 проєкт положення «Про типову освітню 
програму закладу позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму» (спікер: Бордюг 
Наталія Сергіївна, директор Комунального 
закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-
натуралістичний центр» Житомирської обласної 
ради, кандидат сільськогосподарських наук, 
доцент); 



   

 обговорення проєкту програми Стратегічного 
форуму з питань розвитку позашкільної освіти в 
Україні (19-21 травня 2020 р., м. Полтава) та інших 
питань. 

 

Повідомлення директорів обласних 
закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму: 
 

Драгомирецька Ольга Авксентіївна, директор 
Вінницької обласної станції юних натуралістів; 
Остапчук Валентина Адамівна, директор 
Волинського обласного еколого-натуралістичного 
центру;  
Педан Юрій Федорович, директор Комунального 
закладу освіти «Обласний еколого-натуралістичний 
центр дітей та учнівської молоді» Дніпропетровської 
обласної ради; 
Захаров Дмитро Олександрович, в.о. директора 
Донецького обласного еколого-натуралістичного 
центру; 
Бордюг Наталія Сергіївна, директор Комунального 
закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-
натуралістичний центр» Житомирської обласної 
ради, кандидат сільськогосподарських наук, доцент; 
Геревич Олександр Васильович, директор 
Закарпатського обласного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; 
Ярмощук Микола Анатолійович, директор 
Комунального закладу «Запорізький обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді» Запорізької обласної ради; 



   

Ґудзик Тамара Василівна, директор Івано-
Франківського обласного еколого-натуралістичного 
центру Івано-Франківської обласної ради; 
Нестерук Тамара Василівна, директор 
Комунального закладу Київської обласної ради 
«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»; 
Поркуян Олег Вікторович, директор Комунального 
закладу «Кіровоградський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; 
Яковлєв Володимир Афанасійович, директор 
Комунального закладу «Луганський обласний центр 
еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді»; 
Кульчицька Ольга Іванівна, в.о. директора 
Комунального закладу Львівської обласної ради 
«Львівський обласний центр еколого-
натуралістичної творчості учнівської молоді»; 
Троїцька Таїсія Броніславівна, директор 
Обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді Миколаївської обласної ради; 
Макосій Дмитро Іванович, директор Одеського 
обласного гуманітарного центру позашкільної 
освіти та виховання (еколого-натуралістичний 
підрозділ); 
Бедніна Віталій Григорович, директор 
Полтавського обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді; 
Воробей Володимир Федорович, директор 
Комунального закладу «Станція юних натуралістів» 
Рівненської обласної ради; 
Тихенко Лариса Володимирівна, директор 
Комунального закладу Сумської обласної ради – 



   

обласний центр позашкільної освіти та роботи з 
талановитою молоддю; 
Герц Іван Іванович, директор Тернопільського 
обласного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді; 
Підберезкіна Тетяна Євгенівна, директор 
Комунального закладу «Харківський обласний 
Палац дитячої та юнацької творчості»; 
Овелян Вікторія Керопівна, завідувач еколого-
натуралістичного відділу Комунального закладу 
«Харківський обласний Палац дитячої та юнацької 
творчості»; 
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; 
Давиденко Людмила Василівна, директор 
Комунального закладу «Черкаський обласний центр 
роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної 
ради»; 
Головченко Людмила Юріївна, директор 
Комунального закладу «Чернівецький обласний 
центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 
молоді»; 
Трегубова Людмила Анатоліївна, директор 
Комунального закладу «Чернігівська обласна 
станція юних натуралістів». 

 

  



   

Підведення підсумків, обмін думками учасників 
колегії, прийняття рішення 

 
1700 – 1730 

 

Модератор: Вербицький Володимир 
Валентинович, директор Національного еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді 
Міністерства освіти і науки України, доктор 
педагогічних наук, професор, академік Національної 
академії наук вищої освіти України, голова 
Всеукраїнської громадської організації «Спілка 
освітян України». 
  



   

Додаткова інформація 
 

Адреса НЕНЦ: м. Київ, вул. Вишгородська, 
19; тел./факс (044) 430-02-60, електронна 
пошта: nenc@nenc.gov.ua; сайт: 
https://nenc.gov.ua. 
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