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Директорам обласних закладів 

позашкільної освіти еколого-

натуралістичного напряму 

(станцій юних натуралістів) 
 

 

Про проведення  

Всеукраїнської науково-педагогічної конференції 

«Сучасні тенденції підвищення якості освіти» 

 

Відповідно до плану роботу Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді МОН України, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 15.12.2021 р. № 1379, Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді проведе Всеукраїнську науково-

педагогічну конференцію «Сучасні тенденції підвищення якості освіти» для 

педагогічних працівників закладів загальної середньої, позашкільної та вищої 

освіти (далі — Конференція). Конференція проводиться у змішаному форматі 

(офлайн та онлайн-марафон на дистанційній платформі НЕНЦ). Термін 

проведення 17-19 серпня ц.р. 

 Орієнтовні напрями Конференції: 

- організація освітнього процесу в закладах загальної середньої  та позашкі-

льної освіти еколого-натуралістичного профілю: тенденції та виклики (на 

вимогу сьогодення); 

- програмно-методичне забезпечення освітнього процесу. Новітні навчальні 

програми за вимогами часу; 

- створення цифрового освітнього простору ПО; 

- сучасні підходи та інструменти профорієнтації у закладах позашкільної 

освіти; 

- робота із педагогами закладу. 

 

Програма Конференції складається з окремих блоків, які розробляють і 

презентують еколого-натуралістичні центри обласного підпорядкування за 

участю закладів позашкільної освіти, закладів загальної середньої освіти тощо.  

 

 



Проєкт програми 

17 серпня: 

10:00 – 10:30 – пленарні виступи 

10:30 – 13:00 – Прикарпатсько-Закарпатський освітній округ ЗПО еколого-

натуралістичного напряму (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, 

Тернопільська, Чернівецька області) 

14:00 – 16:00 – Полісько-Прип’ятський освітній округ ЗПО еколого-

натуралістичного напряму (Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, 

Чернігівська області) 

18 серпня 

10:00 – 13:00 – Придністровсько-Подільський освітній округ ЗПО еколого-

натуралістичного напряму (Вінницька, Хмельницька, Черкаська, 

Кіровоградська,Миколаївська, Одеська, Херсонська області) 

14:00 – 16:00 – Лівобережно-Дніпровський освітній округ ЗПО еколого-

натуралістичного напряму (Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Сумська, 

Полтавська, Луганська, Харківська, Херсонська області) 

19 серпня 

10:00 – 11:00 – заключні пленарні виступи, підведення підсумків 

11:00 – підключення до конференції Міністерства освіти і науки України 

(планується) 

З метою формування загальної програми заходу, програма окремих 

блоків надсилається до Оргкомітету Конференції до 29 липня на електронну 

адресу: victoriya@nenc.gov.ua. Реєстрація учасників заходу здійснюється до 16 

серпня ц.р за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeGUwyBCCZUPdLnbvLcJ747GtrF4uu

JW7z0yqeGCnWYwMo86A/viewform  

Практична складова Конференції: майстер-класи, відеролики, фрагменти 

занять, презентації тощо можно надсилати в електронному вигляді для 

розміщення на електронній сторінці конференції. 

Кожен учасник Конференції гарантовано отримає персональний 

сертифікат учасника. Тези учасників Конференції друкуватимуться у науково-

педагогічному журналі «Освітній фактор». Тези статей надсилаються до 29 

липня ц.р. на електронну адресу: fedorova@nenc.gov.ua 

Детальна інформація про підключення до Конференції буде надіслана 

окремим листом. 

Детальну інформацію про проведення онлайн-конференції можно 

дізнатись за тел.: (044) 430-02-60 (Володимир Вербицький), (044) 430-04-91, 

(067) 799-87-46 (Вікторія Кліменко). 
 

 

 

 

 

 

 

Директор                                               Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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