
 



Запрошуємо до участі у Всеукраїнському форумі «Сучасні 

тенденції підвищення якості освіти». 

Учасники конференції будуть мати нагоду ознайомитися з 

виставкою DIXI CENTER «Готові рішення в сфері освіти» 

Форум відбудеться в Національному еколого-натуралістичному 

центрі учнівської молоді. Адреса: м. Київ, вул. Вишгородська, 19. 

Регламент роботи Конференції: 

26 серпня 2021 року 

09
30

 – 11
30

 реєстрація учасників форуму (передзальне приміщення 

актової зали НЕНЦ, ІІІ поверх, праве крило) 

10
00

 – 13
00

 виставка «Готові рішення в сфері освіти» (передзальне 

приміщення актової зали НЕНЦ) 

10
00

 – 11
30

 презентація діяльності Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України (Музей 

хліба, куточок живої природи, аквакомплекс, зимовий сад)   

11
30

 – 12
30

 відкриття форуму  (актова зала НЕНЦ) 

12
30

 – 14
00

 пленарне засідання (актова зала НЕНЦ) 

платформа «Сучасна позашкільна освіта: виклики, тенденції та 

перспективи розвитку»  

 
платформа «Заклад освіти в умовах ОТГ» 

платформа «Змішана форма навчання. Інноваційні проєкти. Переваги 

та фактори ризику дистанційного навчання» 

 платформа «Інноваційні підходи в організації навчання в НУШ» 

1400 – 1500 перерва на обід  

15
00

 – 15
30  

платформа «Особливості викладання природничих 

дисциплін у 2021-2022 навчальному році»  

15
30

 – 16
30

 відкритий мікрофон з відкритими дискусійними 

майданчиками (актова зала НЕНЦ) 

 

https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2019/sekciya-inklyuziya


27 серпня 2021 року 

10
00

 – 11
30

 інтерактивна презентація та майстер-клас науково-

освітніх проєктів (актова зала НЕНЦ) 

11
30

 – 12
00

 дискусійна платформа «Розвиток інтелектуального 

потенціалу вихованців закладів позашкільної освіти» 

1200 – 1230 дискусійна платформа «Якість методичного супроводу 

освітнього процесу» 

1230 – 1300 дискусійна платформа «Дошкільне виховання в новому 

вимірі: особливості створення сприятливого емоційно-розвивального 

простору»   

1300 – 1400 перерва на обід  

14
00

 – 15
00

 інтерактивна презентація науково-освітніх проєктів з 

біології для учнівської молоді (актова зала НЕНЦ) 

1500 – 1530 дискусійна платформа «Сучасні підходи до організації 

ефективного освітнього процесу в Новій українській школі із 

врахуванням закономірностей навчання» 

1530 – 1630 майстер-клас  

28 серпня 2021 року 

10
00

 – 12
00

 цифрові технології в сучасному закладі освіти (актова 

зала НЕНЦ) 

12
00

 – 13
00

 підведення підсумків, закриття конференції  (актова зала 

НЕНЦ) 

з 13
00  

роз’їзд учасників конференції 

 

 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1xiuP1BHs2KTTDyWH_JoMxjDEXJ6yWZfd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xiuP1BHs2KTTDyWH_JoMxjDEXJ6yWZfd/view?usp=sharing
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/konferenciyi/serpneva-konferenciya-2019/sekciya-inklyuziya


 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України  

Провідною установою в галузі розвитку позашкільної 

біологічної, екологічної, аграрної освіти є Національний еколого-

натуралістичний центр учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України (далі – НЕНЦ).  

НЕНЦ координує роботу 130 профільних позашкільних 

навчальних закладів, а також роботу профільних відділень палаців та 

будинків творчості дітей та юнацтва, дитячих ботанічних садів; понад 

7,6 тисяч творчих учнівських об’єднань за 69 профілями, до роботи в 

яких протягом року залучається понад 120,5 тисяч осіб дітей та 

учнівської молоді.  

Щороку НЕНЦ проводить понад 50 організаційно-масових 

заходів. 

Для реалізації освітніх завдань НЕНЦ має необхідну 

матеріальну базу: сільськогосподарський, зоолого-тваринницький та 

квітково-декоративний комплекси, метеомайданчик, дендропарк 

“Юннатський”, Народний музей хліба, Всеукраїнський профільний 

табір оздоровлення та відпочинку “Юннат”, їдальню.  

На базі Всеукраїнського профільного оздоровчого табору 

«Юннат» щороку проводиться зимове та літнє оздоровлення 

переможців всеукраїнських юннатівських заходів.  

 

Контактна інформація: 

Адреса НЕНЦ: м. Київ, вул. Вишгородська, 19; тел./факс (044) 430-02-

60, електронна адреса: nenc@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua. 

mailto:%20nenc@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/

