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Організатори Конференції:  

Міністерства освіти і науки України,  Всеукраїнська громадська 

організація «Спілка освітян України», Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді МОН України, Інститут проблем виховання НАПН 

України  

 

 

Формат проведення Конференції – змішана (офлайн та онлайн). 

 

Учасники конференції: 

керівники закладів освіти, наукові, науково-педагогічні, педагогічні 

працівники закладів вищої, загальної середньої та позашкільної освіти, колективні 

та індивідуальні члени ГО «Спілка освітян України» і освітяни, які наразі 

перебувають поза межами України. 

 

Орієнтовні напрями Конференції: 

- інноваційний менеджмент в освітній галузі; 

- шляхи виховання громадянської особистості з закладах освіти; 

- вища та фахова передвища освіта в контексті глобальних викликів; 

- сучасна українська школа – школа для дітей; 

- позашкілля-2023: патріотизм, безпека, розвиток; 

- діджиталізація суспільства – передумова освітнього прогресу. 

 

Кожен учасник конференції гарантовано отримає персональний сертифікат 

учасника. Статті учасників конференції будуть надруковані у Всеукраїнському 

науково-педагогічному журналі «Освітній фактор», № 2, 2023 р. (державна 

реєстрація в Міністерстві юстиції України – наказ від 23.12.2021 №4637/5).   

 До   конференції   можна   приєднатися   за   посиланням: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3Ameeting_NzdkMDYwYjgtZTU2NS00MDU 
1LWI1NjctOGUzNzdhNjU3N2Zj%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A 
%222406ee14-ec5f-4a45-ab58-
fa306f78e9e4%22%2C%22Oid%22%3A%22a581b2e90562-479f-bff8-
fb059adbb5a6%22%7D. 
 

 Відеовиступи доповідачів конференції розміщені за посиланням: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLR-VX7n0FPyeuI7tvvPLY_Wf_HUO5giZW 
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLR-VX7n0FPyeuI7tvvPLY_Wf_HUO5giZW
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Регламент роботи Конференції: 

 

16 лютого 2023 року 

1000 – 1005 підключення учасників конференції. Технічне оголошення 

модератора. 

1005 – 1015 Відкриття конференції 

Вітальне слово: 

Олег Єресько, Генеральний директор Директорату дошкільної, 

шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти МОН України 

 

Володимир Вербицький, директор Національного еколого-

натуралістичного центру учнівської молоді МОН України, доктор 

педагогічних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти, 

Голова громадської організації «Спілка освітян України» 

 

 

1015 – 1020 Хвилина мовчання на згадку про загиблих внаслідок військових дій 

рф. 

1015 – 1020 Виступи доповідачів: 

Володимир Вербицький, Голова громадської організації «Спілка освітян 

України», директор Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді МОН України, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії 

наук вищої освіти 

«Життя в нових умовах: освіта після війни» 

 

Вадим Овчаренко,  начальник відділу позашкільної освіти  та виховної роботи 

Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти                                         

Міністерства освіти і науки України,  кандидат філологічних наук, доцент                            

 

Вектор: шляхи виховання громадянської особистості в закладах освіти 

Іван Бех, директор Інституту проблем виховання НАПН України, доктор 

психологічних наук, професор, академік НАПН України 

«Виховання у зростаючої особистості засад фахово-ціннісної 

спрямованості» 

Валерій Мачуський, кандидат педагогічних наук, провідний науковий 

співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання 

НАПН України 
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«Неформальна екологічна освіта в країнах Європи»  

Дмитро Гордієвський, практичний психолог Щербанівського ліцею 

Щербанівської сільської ради Полтавського району Полтавської області 

«Використання класу безпеки як ефективного інструменту виховання 

громадянської особистості в початковій школі Щербанівського ліцею»  

 

Вектор: сучасна українська школа – школа для дітей 

Анна Бойко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 

лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України 

«Формування ціннісних орієнтацій та  SOFT SKILLS  у 

вихованців ЗПО у контексті імплементації концептуальних засад 

НУШ» 

Тетяна Туманян, методистка, викладачка біології Наукового ліцею 

комунального закладу вищої освіти "Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради 

«Формування та розвиток SKILSS-2030  на уроках біології 

засобами освітнього бренду «БРЕНДУ «ГЕНОМ 

EDTRANSFORMER» 

 

Вектор: позашкілля-2023: патріотизм, безпека, розвиток 

Олена Литовченко, доктор педагогічних наук, завідувачка лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН України. 

«Цінності і пріоритети позашкільної освіти у воєнний час та період 

відновлення країни» 

Наталія Бордюг, доктор педагогічних наук, професор, директор Комунального 

закладу «Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради 

«Проєктне навчання в закладах позашкільної освіти як освітня 

технологія майбутнього» 

Анна Корнієнко, кандидат педагогічних наук, старший науковий 

співробітник, провідний науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти 

Інституту проблем виховання НАПН України  

«Формування навички безпечної поведінки в умовах воєнного 

стану» 

Володимир Яковлєв, директор Луганського обласного центру еколого-

натуралістичної творчості учнівської молоді 

«Проблеми та виклики позашкілля на територіях, які знаходяться 

під тимчасовою окупацією» 

Ірина Тамкович, завідувач науково-технічного відділу МАН комунального 

закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Грані» Запорізької обласної ради 

«Впровадження STEM-освіти у науково-дослідницьку діяльність 

вихованців» 
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Людмила Сусахіна, виконувач обов'язків директора Полтавського обласного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді 

«Формування національно-патріотичних цінностей вихованців у 

системі роботи закладу позашкільної освіти» 

Борис Коцун,  кандидат  педагогічних наук, доцент, керівник гуртка Волинського 

обласного еколого-натуралістичного центру 

«Вивчення рослин свого краю у гуртковій роботі» 

Ольга Заслонкіна, практичний психолог, керівник гуртків комунального закладу 

«Чернівецький обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді» 

«Організація роботи практичного психолога закладу 

позашкільної освіти в умовах війни: переваги арттерапії»  

Алла Радзівілл, в.о. директора КЗ КОР «Центр творчості дітей та юнацтва 

Київщини» 

«Патріотичний проєкт «Нащадки Нескорених» як платформа для 

реалізації ефективної моделі національно-патріотичного 

виховання учнівської молоді Київської області» 

Тамара Фаєвська, заступник директора Радивилівського ліцею №1 

Радивилівської міської ради Дубенського району Рівненської області 

«Становлення громадянина-патріота крізь призму участі у 

Всеукраїнській дитячо-юнацькій еколого-патріотичній грі 

«Паросток» 

Альона Негрич, методистка Будинку творчості дітей та юнацтва, що знаходиться 

у комунальній власності територіальної громади міста Чернівці 

«Організація освітньої діяльності з педагогами БТДЮ під час 

військового стану» 

Галина Крикун, заступник директора КЗО “Обласний еколого-натуралістичний 

центр дітей та учнівської молоді” Дніпропетровської обласної ради 

«Актуальні питання функціонування ЗПО еколого-

натуралістичного напряму під час дії воєнного стану та 

трансформація освітнього середовища на вимогу сьогодення» 

 

 

Вектор: інноваційний менеджмент в освітній галузі 

Олена Пащенко, старший науковий співробітник, координатор Інституту 

проблем виховання НАПН України, Всеукраїнська дитяча спілка «Екологічна 

варта» 

«Психологічна реабілітація в Природі: умови воєнного стану та 

повоєнного відновлення України» 

 

Вектор: діджиталізація суспільства – передумова освітнього прогресу 
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Анна Гелеш, кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки та 

інноваційної освіти; заступник директора Центру забезпечення якості освіти 

Національного університету «Львівська політехніка» 

«Діджиталізація сучасної освіти: Віртуальне освітнє середовище 

для здобувачів вищої освіти (на прикладі Національного 

університету «Львівська політехніка»)» 

Бойчук Єлизавета, методист відділу STEM-освіти, керівник гуртка «Основи 

програмування для молодшого шкільного віку»  комунального закладу 

«Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді 

«Грані» Запорізької обласної ради 

«Формування навичок інформаційної культури вихованців у 

гуртках комп'ютерних технологій». 

Захарченко Галина, Семенченко Наталія, заступники Голови ГО «Спілка 

освітян України» 

  «Аналітичні аспекти щодо розвитку ГО «Спілка освітян України» 
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Громадська організація «Спілка освітян України» 

Громадська організація «Спілка освітян України» (ГО СОУ), згідно з її 

Статутом, є національною всеукраїнською спілкою, що об’єднує освітян та інших 

працівників галузі, які професійно займаються освітянською, науковою, 

виховною діяльністю. 

Спілка є суб’єктом творчої діяльності, незалежною громадською 

неприбутковою позапартійною організацією. 

Основною метою діяльності організації є захист прав і свобод освітян, 

задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, 

екологічних, та інших інтересів; забезпечення захисту законних прав та інтересів 

всіх соціальних, вікових, національних верств населення; захист конституційних 

прав і свобод членів Громадської організації та інших громадян; сприяння 

розбудові правової держави і становленню громадянського суспільства на засадах 

принципу верховенства права в територіальній громаді; сприяння формуванню 

індивідуальної правової та політичної свідомості й культури, розвиткові освітньої 

професії, розвитку правової культури та правосвідомості суб’єктів права, 

задоволенню і захисту прав та спільних інтересів членів організації та інших 

громадян. 

СОУ співпрацює з міжнародними організаціями й установами, 

українськими державними структурами й інституціями, громадськими 

об’єднаннями, засобами масової інформації та іншими. 

СОУ проводить конференції, круглі столи, громадські слухання з питань 

стану, перспектив розвитку освіти та реформування галузі, бере активну участь у 

підготовці змін до законодавства в освітянській та науковій сфері, надає 

юридичну підтримку спілчанам з питань професійної діяльності, є 

співорганізатором різноманітних форумів, фестивалів, акцій, прес-турів, семінарів 

тощо. 

СОУ є засновником премій і творчих конкурсів, нагород. 

Сайт організації: http://sou2017.com.ua/index.html 
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8 
 

Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді 

Міністерства освіти і науки України 

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 350 тис. 580 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 і 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 із 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, посідаючи призові місця. 

В умовах військової агресії педагогічний колектив НЕНЦ продовжує 

працювати над забезпеченням позитивної динаміки розвитку позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму як відкритої педагогічної системи, яка 

спрямована на розвиток здобувачів освіти, адаптованих до вимог сучасного 

суспільства, забезпечення права дитини на розвиток і вільний вибір різних видів 

діяльності у вільний час. 
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Контактна інформація: 

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

430-02-60, електронна адреса: nenc@nenc.gov.ua;             сайт: nenc.gov.ua. 

 

 

Підписуйтеся на наш телеграм-канал, 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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