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Директорам закладів позашкільної 
освіти
Директорам закладів загальної 
середньої освіти

Про проведення освітньо-методичного нетворкінгу 
«Aquastories_Zhytomyr_Kiev»

Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді 
Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з Комунальним  закладом 
позашкільної освіти «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської 
обласної  ради  та  з  метою  підвищення  рівня  освітнього  процесу,  залучення 
учнівської  молоді  до  активної  професійної  самореалізації  у  галузі 
акваріумістики  та  аквадизайну,  удосконалення  профорієнтаційної  роботи  та 
підвищення професійного рівня організаторів  освітнього процесу проводить  
13  травня  2021  року  об  11.00  освітньо-методичний  нетворкінг 
«Aquastories_Zhytomyr_Kiev»  для  керівників  гуртків,  вчителів,  методистів 
закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Захід  проходитиме  в  онлайн  форматі  за  посиланням: 
https://meet.google.com/sbz-wcov-yya  Програма семінару додається (Додаток 1).

Додаткова  інформація за  телефонами:  +38(097)  398-62-32  –  директор 
Бордюг Н.С.

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ

https://meet.google.com/sbz-wcov-yya


Додаток 1 
до листа НЕНЦ
№ 111 від 29.04.2021 р.

ПРОГРАМА ЗАХОДУ 

Освітньо-методичний нетворкінг 
«Aquastories_Zhytomyr_Kiev»

Дата проведення: 13 травня 2021 р.
Початок: 11.00 год.
Формат проведення: он-лайн.
Посилання на захід: https://meet.google.com/sbz-wcov-yya
Учасники: керівники гуртків, вчителі, методисти закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти, студенти та викладачі закладів вищої освіти,  науковці.

1. Вітальне  слово  (Володимир  Вербицький,  директор  Національного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді; Наталія Бордюг, директор Комунального 
закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого-натуралістичний  центр» 
Житомирської обласної ради).

2. Stories 1. Акваріумістика в закладах освіти:
 «Акваріум  в  закладі  освіти»  –  Надія  Найда,  завідувачка  відділом  зоології 

НЕНЦУМ.
 «Обласна  школа  акваріумістики:  віртуально  про  реальне»  – Іван  Денисюк, 

керівник гуртків КЗПО «ОЕНЦ»ЖОР.
 «Санітари  в  акваріумі»  –  Олексій  Масюк,  фахівець  лабораторії  гідробіології 

НЕНЦУМ.

3. Stories 2.  Розповсюдження  досвіду  акваріумістики  в  об’єднаних 
територіальних громадах:

 «Досвід впровадження акваріумістики у закладах загальної середньої освіти» – 
Євгеній  Юрчук, вчитель,  керівник  гуртка  «Юні  дослідники  біорізноманіття» 
Житомирського міського колегіуму.

 «Формування екологічного світогляду та естетичних смаків учнів на заняттях з 
акваріумістики» – Тетяна Євтушок, вчитель біології Ємільчинської гімназії.

 Організація дослідницької роботи з учнями: «Селекція акваріумних креветок роду 
неокардини в умовах шкільного кабінету біології» – Роман Кравчук, вчитель біології 
Новогуйвинської гімназії.

4. Stories 3. Акваріумістика у закладах вищої освіти:
 «Майстер-класи,  тренінги  з  акваріумістики  для  студентів  та  вчителів  Нової 

української школи» – Світлана Буднік, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 



теорії  і  методики  початкової  освіти  Волинського  національного  університету 
ім.Л.Українки, фахівець в галузі біології акваріумістики.

 «Розвиток  аквакомплексів  в  закладах  вищої  освіти»  –  Микола Світельський, 
кандидат  сільськогосподарських  наук,  доцент,  завідувач  кафедри  біоресурсів, 
аквакультури та природничих наук Поліського національного університету.

5.Stories 4. Акваріумістика як засіб матеріального збагачення:
 «Досвід  закордонних  колег.  Акваріумістика  та  бізнес»  –  Андрій  Малишев, 

фахівець з акваріумістики, ведучий розважальної програми «Акваріумістика», Латвія.
 «Бізнес-план:  ферма  дискусів»  –  Рудольф  Вагнер,  фахівець  з  акваріумістики, 

Німеччина.
6.  Підведення підсумків.
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