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Директорам обласних, районних, міських еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних 

натуралістів) 

 

Щодо реалізації напрямів діяльності  

закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму  

засобами дистанційної освіти 

 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді МОН 

України, після введення загальнодержавних карантинних заходів, наполегливо 

рекомендував педагогічним колективам закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму розпочати широке впровадження в освітній процес 

дистанційної та мережевої освіти. 

Листом № 91 від 27 березня 2020 року «Щодо змін у проведенні 

організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю, семінарів-

практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, 

запланованих на березень-травень 2020 року» було переведено на дистанційну 

форму проведення: 

- Всеукраїнський юнацький фестиваль «В об'єктиві натураліста 2020»; сьогодні 

здійснюється підведення підсумків; 

- Всеукраїнський конкурс з квітникарства та ландшафтного дизайну «Квітуча 

Україна» - фінал заплановано на 12 травня 2020 року, дистанційно, після 

опрацювання заявок поданих в електронному вигляді; 

- весняна сесія у Природничій школі учнівської молоді відбудеться 11 - 14 травня 

2020 року в онлайн режимі. Розроблено механізм проведення та розклад занять; 

- очний тур фінального етапу Всеукраїнського конкурсу «Юний селекціонер і 

генетик», планується також здійснити дистанційно; 

- Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, керівників закладів 

позашкільної освіти, результуючий очний етап яких реалізовано дистанційно; 

- Всеукраїнська науково-практична конференція «Відтворимо ліси разом», 

проведена в онлайн режимі 15 квітня ц.р. за темою «Шкільна дуальна освіта в 

шкільних учнівських лісництвах закладів освіти та лісогосподарських підприємств 

України»; 

- Педагогічна онлайн олімпіада для майбутніх здобувачів вищої освіти за 

спеціалізацією «Позашкільна освіта»; триває прийом документів; 
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- Всеукраїнська щорічна інтернет-олімпіада «Крок до знань» традиційно 

проводиться онлайн; завершується оформлення результатів та підготовка 

підсумкового наказу. 

 З метою координації діяльності закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму, партнерів, громадських об’єднань організовано ряд 

онлайн-семінарів і нарад: 

- 23 квітня всеукраїнська екологічна онлайн конференція «Еколого-освітня 

діяльність в напрямку збереження та відродження малих річок України задля 

сталого розвитку»; 

- 15 квітня веб-семінар “Шкільна дуальна освіта в учнівських лісництвах закладів 

освіти та лісогосподарських підприємств”; 

- 2 квітня перша онлайн нарада з директорами обласних, районних і міських 

еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів. 

 На травень ініційовано здійснити ряд нових онлайн зустрічей: 

- 5 травня друга онлайн нарада з директорами обласних, районних і міських 

еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів; 

- 13 травня онлайн-міст «Форум позашкільників-2020»; 

- 27 травня онлайн-конференція членів ГО «Спілка освітян України» «Ефективна 

дистанційна педагогічна діяльність: від теорії до практики». 

Інформація щодо впровадження дистанційної форми в освітньому процесі та 

спілкування із здобувачами позашкільної освіти в онлайн режимі окреслена у 

листах № 93 від 27 березня 2020 року «Дистанційна та мережева освіта в закладах 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму» та № 97 від 31 березня 

2020 року «Щодо деяких питань діяльності закладів позашкільної освіти в умовах 

карантину» доведено до адміністраторів закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму дії, які необхідно провести задля успішного виконання 

покладених на установи функціональних повноважень та успішного виконання 

планових завдань, у т.ч. завершення 2019/2020 навчального року.  

На сайті Національного еколого-натуралістичного центру, веб-ресурсах 

профільних закладів позашкільної освіти, починаючи з 12 березня. розпочато 

розміщення рубрикаторів та навчальних матеріалів для самостійного опанування 

здобувачами позашкільної освіти за профілями творчих учнівських об’єднань. Так 

в рубриці «Освіта онлайн>Дистанційні заняття з гуртківцями» лівої бічної колонки 

сайту НЕНЦ на сьогодні розміщено понад 150 авторських розробок занять, 

відеофрагментів, презентацій, статей, корисних посилань на цікаві інтернет-

ресурси. Всі матеріали зібрані у окремі блоки, щоб вихованцям було краще 

віднайти потрібні дані https://nenc.gov.ua/?page_id=26349.  

Подібні творчі розробки афішуються на сайтах районних, міських і обласних 

еколого-натуралістичних центрів, станцій юних натуралістів. Для прикладу 

візьмемо веб-ресурс Львівського міського еколого-натуралістичного центр, в якому 

розроблена модель Дистанційної екологічної школи і підготовлено двадцяти денні 

інфоматеріали. Чернівецький обласний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді у своїй діяльності головну увагу націлив на створення відеороликів-занять 

за різноманітними профілями. Дистанційну екошколу, що займається 

фенологічними спостереженнями, анонсував Закарпатський обласний еколого-

натуралістичний центр. Під час карантину вихованці Шепетівського міського 

центру еколого-натуралістичної творчості також можуть долучитись до роботи 

улюблених гуртків дистанційно. На сайті закладу у розділі "Навчаємось online" 
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розміщені розробки занять, цікаві завдання та майстер-класи за окремими 

профілями гуртків, розроблені керівниками гуртків ЦЕНТУМ, і люб’язно 

презентовані всім бажаючим. Переглянути корисну інформацію можна  

перейшовши за посиланням: Дистанційні заняття. 

Даних прикладів можна приводити багато. Окремі з них анонсуються в 

Електронній газеті на сайті НЕНЦ.  

В рубриці «Освіта онлайн>Інновації позашкільної освіти» приведені 

приклади творчого здобутку активних пропагандистів еколого-натуралістичного 

руху з Одеси. Використовуючи міжпредметні зв’язки дисциплін природничо-

математичного циклу група педагогів-позашкільників і вчителів шкіл розробляє 

онлайн заняття не тільки для гуртківців певного творчого об’єднання, але й для 

всіх зацікавлених у сприйнятті інформації на стику біології, математики, географії, 

іноземної мови - https://nenc.gov.ua/?page_id=26376. 

Крім того на сторінці «Освіта онлайн>Дистанційні заняття з гуртківцями» 

учнівська молодь і керівники профільних творчих учнівських об’єднань можуть  

здійснити віртуальну екскурсію навчально-дослідною земельною ділянкою, 

дендропарком «Юннатський», плодовим садом, познайомившись із каталогами 

культурних та дикорослих рослин, які представлені в колекції НЕНЦ. 

Безумовно змістовна складова дистанційної форми освіти щодня і щогодини 

буде вдосконалюватися і це суттєво вплине на подальший розвиток освітньої 

галузі. Заклади позашкільної освіти мають потенційні можливості здійснити 

якісній прорив у цьому напрямі. 

 

З повагою  

 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор        В.В. Вербицький 

https://drive.google.com/open?id=1bb6MTwxSI_q2VwCuHLA4GvaSlDSUWH9v
https://nenc.gov.ua/?page_id=26376

