
 



Запрошуємо до участі у Всеукраїнській серпневій конференції 

«Сучасні тенденції підвищення якості освіти». 
Формат проведення: змішаний. 
Конференція відбудеться в Національному еколого-

натуралістичному центрі учнівської молоді. Адреса: м. Київ, 

вул. Вишгородська, 19. 
 

 

Регламент роботи Конференції: 
 

17 серпня 2022 року 
1000 – 1015 підключення учасників конференції. Технічне 

оголошення модератора. 
1015 – 1025 Відкриття конференції 

Вітальне слово: 
Володимир Вербицький, директор Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

МОН України, доктор педагогічних наук, професор, 

академік Академії наук вищої освіти; 
Олег Єресько, Генеральний директор Директорату 

дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної 

освіти МОН України.  

1025 – 1030 Хвилина мовчання на згадку про загиблих в наслідок 

військових дій рф 
1030 – 1100 Пленарні виступи 
Володимир Вербицький, директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор 

педагогічних наук, професор, академік Національної академії наук 

вищої освіти, голова ГО «Спілка освітян України» 
«Зміна парадигми позашкільного освітнього 

простору в умовах сучасних викликів» 
Іван Бех, директору Інституту проблем виховання НАПН України, 

доктору психологічних наук, професору, академіку НАПН України.  

«Нові аспекти виховної можливості в закладах 

позашкільної освіти» 



Панель № 1  
Педагогічний пошук – 2022: онлайн-включення з обласних 

закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю 

Лівобережно-Дніпровського  освітнього округу 
1100 – 1300 

 

Модератор: Володимир Вербицький, директор Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, 

доктор педагогічних наук, професор, академік Національної академії 

наук вищої освіти, голова ГО «Спілка освітян України» 
 

Спікери 
1100 – 1130 Дніпропетровська область 
Юрій Педан, директор комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
 «Робота профільних закладів позашкільної освіти 

Дніпропетровської області в умовах воєнного стану» 
Галина Крикун, директора комунального закладу освіти “Обласний 

еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді 
«Особливості розвитку та трансформації освітнього 

середовища на вимогу сьогодення» 
 

1130 – 1200 Полтавська область 
Людмила Сусахіна, в.о. директора Полтавського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 
«Особливості організації освітнього процесу закладу 

позашкільної освіти в умовах дії воєнного стану» 
 

1200 – 1215 Луганська область 
Володимир Яковлєв, директор Луганського обласного центру 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді  
 «Проблеми та виклики щодо організації освітнього 

процесу в закладах позашкільної освіти областей та 

територій, які знаходяться в тимчасовій окупації (на 

прикладі Луганської області)» 
1215 – 1230   Запорізька область 
Микола Ярмощук, директор КЗ «Запорізький обласний центр 

еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» ЗОР 



«Про організаційну та методичну діяльність Центру з 

національно-патріотичного та духовного виховання 

учнівської молоді на засадах традицій особистості і 

середовища Запорозького козацтва» 
 

1230 – 1245  Донецька область 
Галина Мирна, в.о. директора Донецького обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді 
«Освітній процес в умовах воєнного стану та шляхи 

вирішення проблем» 

 

1300 – 1400 перерва 
 

продовження онлайн-включення з обласних закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю 

Лівобережно-Дніпровського  освітнього округу 
1400 – 1600   

 

Спікери 
1400 – 1430  Сумська область 
Вікторія Заярна, заступник директора з навчально-виховної роботи 

комунального закладу Сумської обласної ради– обласного центру 

позашкільної освіти та роботи з талановитою молоддю, кандидат 

педагогічних наук 
«Формування сталих європейських екологічних цінностей у 

закладах позашкільної освіти Сумщини» 
Світлана Сьома, методист комунального закладу Сумської обласної 

ради – обласного центру позашкільної освіти та роботи з талановитою 

молоддю, кандидат педагогічних наук 
«Розвиток інформаційно - цифрової компетентності 

педагогів – основа реалізації інноваційних процесів у 

сучасній позашкільній освіті» 
 

1430 – 1500 Допрофесійна підготовка учнівської молоді з 

аквакультури. Презентація навчальної програми «Основи 

аквакультури» 

Наталія Вдовенко, завідувач кафедри глобальної економіки 

Національного університету біоресурсів і природокористування 



України, доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник 

сільського господарства України 

Юрій Шарило, директор Бюджетної установи «Методично-

технологічний центр з аквакультури»  
 
1500 – 1510  підведення підсумків роботи панелі 

 
18 серпня 2022 року 

Панель № 2  
Педагогічний пошук – 2022: онлайн-включення з обласних 

закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю 

Придністровсько-Подільського освітнього округу 
1000 – 1200 

 

Модератор: Валерій Мачуський, кандидат педагогічних наук, 

старший науковий співробітник, завідувач лабораторії позашкільної 

освіти Інституту проблем виховання НАПН України. 
«Позашкільна освіта: стан та перспективи розвитку» 

 

Спікери 
1010 – 1040 Вінницька область 
Ольга Драгомирецька, директор Вінницької обласної станції юних 

натуралістів 
«Організація освітнього процесу в 2022-2023 

навчальному році в закладах позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму області» 
Тетяна Горковенко, заступник директора з методичної роботи; 
Ніна Шмаль, завідувачка відділом інформаційно-методичної роботи 

«Програмно-методичне забезпечення освітнього 

процесу Вінницької облСЮН у 2022-2023 

навчальному році» 
 

1040 – 1100 Хмельницька область  
Василь Климчук, заступник директора, керівник структурного 

підрозділу еколого-натуралістичного напрямку 

Хмельницького обласного центру туризму і 

краєзнавства  



«Координаційно-методичне забезпечення та 

інформаційно-методичний супровід екологічної 

освіти і еколого-натуралістичної творчості юннатів 

та учнів» 
1100 – 1115 Черкаська область 
Людмила Давиденко, директор Комунального закладу «Черкаський 

обласний центр роботи з обдарованими дітьми Черкаської обласної 

ради 
«Заклад позашкільної освіти в умовах військового 

стану» 
 

1115 – 1130 Кіровоградська область 
Олег Поркуян, директор комунального закладу «Кіровоградський 

обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді» 
«Аналіз діяльності комунального закладу 

«Кіровоградський обласний центр еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді» за 

2021-2022 навчальний рік та особливості організації 

освітнього процесу в 2022-2023 навчальному році» 
 

1130 – 1155 Одеська область 
Зоя Дмитрук, PhD (доктор філософії) у галузі Освіта/Педагогіка, 

завідувач сектору позашкільної освіти, виховної роботи  та 

молодіжної політики Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації 
«Управління процесом позиціонування закладу 

освіти в системі партнерської взаємодії з 

громадськістю» 
Валентина Галюткіна, заступник директора з навчально-виховної 

роботи еколого- натуралістичного підрозділу Одеського обласного 

гуманітарного центру позашкільної освіти 

«Досвід Одеської області в організації освітнього 

процесу за еколого-натуралістичним напрямом 

позашкільної освіти в сучасних реаліях» 

 

1155 – 1200 підведення підсумків роботи панелі 
 

 



1200 – 1700 
Відеотрансляція Міжнародної серпневої педагогічної науково-

практичної конференції Міністерства освіти і науки України 

«Освіта, освітяни - незламні у війні» (ютуб-канал МОН за 

посиланням) 
 

1200 – 1400 Офіційна частина. 
Вітальне слово 

Міністра освіти і науки України Сергія Миколайовича Шкарлета; 
почесних гостей 
1300 – 1700  Робота секцій за окремою програмою 

 
19 серпня 2022 року 

 

Панель № 3  
Педагогічний пошук – 2022: онлайн-включення з обласних 

закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю 

Прикарпатсько-Закарпатського освітнього округу 
1000 – 1300 

 

Модератор: Анна Корнієнко, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України. 
«Безпека життєдіяльності в умовах бойових дій у 

змісті освітнього процесу закладу позашкільної 

освіти» 
Спікери 

1010 – 1030 Тернопільська область 
Іван Герц, директор Тернопільського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді; 
Тетяна Гуцало, заступник директора з навчальної роботи 

Тернопільський обласний центр еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді 
  «Релаксаційно-екологічна стежка здоров'я» 
 

1030 – 1050 Львівська область 
Тетяна Шаповалова, керівник гуртків Львівського міського дитячого 

еколого-натуралістичного центру. 



"Підвищення ефективності засвоєння знань з 

природничих дисциплін за рахунок кореляції 

навчальних планів школи та позашкілля" 

Ольга Кульчицька, заступниця директора з навчально-виховної 

роботи КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної 

творчості учнівської молоді» 

«Адаптація освітнього процесу до умов воєнного 

стану» 

 

1050 – 1100 Закарпатська область 
Олександр Геревич, директор Закарпатського обласного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді. 
 

Панель № 3  
Педагогічний пошук – 2022: онлайн-включення з обласних 

закладів позашкільної освіти еколого-натуралістичного профілю 

Полісько-Прип’ятського освітнього округу 
1100 – 1240 

 

Модератор: Олена Литовченко, доктор педагогічних наук, старший 

науковий співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України. 
«Діяльність закладів позашкільної освіти України в 

умовах війни: важливі вектори» 
 

Спікери 
1110 – 1140 Волинська область 
Валентина Остапчук, директор Волинського обласного еколого 

натуралістичного центру Волинської обласної ради, заслужений 

працівник освіти України. 
«Інноваційні форми роботи у формуванні 

екологічних компетентностей учнівської і 

студентської молоді у закладах освіти  

територіальних громад» 
Лілія Осіпчук, начальник управління гуманітарної сфери 

Колодяжненської сільської ради Волинської області. 
«Дієвість нових форматів позашкільної освіти в 

умовах децентралізації» 



Маріанна Журавель, директор опорного закладу загальної середньої 

освіти "Сошичненський ліцей" Сошичненської сільської ради 

Волинської області 
«Робота педагогічного колективу ОЗЗСО 

«Сошичненський ліцей» з удосконалення форм і 

методів еколого-натуралістичного виховання в 

умовах співпраці з Волинським обласним еколого- 

натуралістичним центром Волинської обласної ради» 
Людмила Височанська, заступник директора Нововолинського 

центру дитячої та юнацької творчості 
«Організація освітнього процесу у закладі 

позашкільної освіти в умовах війни» 
 
1140 – 1200 Житомирська область 
Наталія Бордюг, доктор педагогічних наук, професор, директор 

Комунального закладу «Обласний еколого-натуралістичний центр» 

Житомирської обласної ради 
«Ресурсне забезпечення освітнього процесу в КЗПО 

«ОЕНЦ» ЖОР» 
 

1200 – 1220 Рівненська область 
Володимир Воробей, директор комунального закладу "Станція юних 

натуралістів" Рівненської обласної ради  
«Дистанційна робота закладу позашкільної освіти: 

творчий пошук, перезавантаження, експерименти» 
 

1220 – 1230 Чернігівська область 
Тетяна Корень, завідувачка відділом організаційно-масової роботи 

Комунального закладу «Чернігівська обласна станція юних 

натуралістів 
«Діяльність закладів позашкільної освіти України в 

умовах війни» 
 

1230 – 1250 Київська область 
Людмила Шевченко, заступник директора з навчально-методичної 

роботи КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва Київщини»;  

Інна Пахомова, завідувач еколого-натуралістичного відділу КЗ КОР 

«Центр творчості дітей та юнацтва Київщини» 



«Обласний патріотичний проєкт «Нащадки нескорених» як 

платформа для реалізація ефективної моделі національно-

патріотичного виховання учнівської молоді Київської 

області» 

Світлана Аздравіна, директор Центру еколого-натуралістичної 

творчості «Юннати» Боярської міської ради 

 «Інтерактивний клуб «Екопростір»: створюємо комфортне

 середовище закладу позашкільної освіти» 

Світлана Каткова, методист Комунального закладу «Центр 

позашкільної освіти Тетіївської міської ради» 

«Проєкт «Школа успіху»: траєкторія освітніх 

можливостей» 

 

1250 – 1300 Анна Бойко, кандидат педагогічних наук, старший 

науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України. 
«Формування критичного мислення вихованців 

закладів позашкільної освіти як важливого soft skill в 

умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа» 
 

1300 – 1305 підведення підсумків роботи конференції 



Національний еколого-натуралістичний центр учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України (далі – Центр, НЕНЦ) – це 

сучасний заклад позашкільної освіти, який надає знання в галузі 

біології, екології та агрономії тисячам учням та студентам, поглиблює 

уявлення про навколишній світ, формує екологічну культуру 

особистості. 
На сьогодні НЕНЦ – найвпливовіший в Україні позашкільний 

заклад освіти, науково-просвітницький осередок учнівської молоді. За 

майже сторічну історію своєї діяльності (заклад засновано у 1925 

році), з цього відомого не тільки в Україні, а й далеко за її межами, 

закладу позашкільної освіти вийшло понад 70 тисяч випускників. 

Понад 2000 учнів щороку проходять стажування на базі творчих 

учнівських об’єднань Центру. В масових заходах щорічно беруть 

участь понад 350580 тис. юних дослідників та природоохоронців. 

Навіть, у час дії військового стану в Україні Центр не припиняє свою 

роботу – освітня та науково-дослідна діяльність проводиться у очно-

дистанційному форматі. 
НЕНЦ є координаційним центром роботи профільних закладів 

позашкільної освіти (регіональних еколого-натуралістичних центрів, 

станцій юних натуралістів), а також профільних відділень палаців та 

будинків творчості дітей та юнацтва. 
Для реалізації освітніх завдань НЕНЦ має необхідну 

матеріальну базу: агрономічний, зоолого-тваринницький та квітково-

декоративний комплекси, метеомайданчик, дендропарк 

«Юннатівський», єдиний в Україні Народний музей хліба, 

Всеукраїнський профільний табір оздоровлення та відпочинку 

«Юннат». 
НЕНЦ перший з державних закладів позашкільної освіти 

системи МОН України який протягом останніх двадцяти років 

пройшов афіляцію у фіналах восьми міжнародних конкурсів. Щорічно 

юні біологи, екологи гідно представляють Україну на міжнародній 

арені, займаючи призові місця. 
В умовах військової агресії, педагогічний колектив НЕНЦ 

продовжує працювати над забезпечення позитивної динаміки 

розвитку позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму як 

відкритої педагогічної системи, яка спрямована на розвиток 

здобувачів освіти, адаптованих до вимог сучасного суспільства, 

забезпеченні права дитини на розвиток і вільний вибір різних видів 

діяльності у вільний час. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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. 
 

 

Підписуйтеся на наш телеграм-канали, де розміщені цікаві 

заняття: Telegram-канал «Дистанційка НЕНЦ» 

https://t.me/education_nenc 
та Youtube-канал НЕНЦ 

https://www.youtube.com/channel/UCM3MDFAAO9oT8PdcxxnuuQg 
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