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Директору: 
Кременчуцького міського центру 
еколого-натуралістичної творчості, 

Скалоподільського дитячого 
дендропарку Тернопільської області,

Дитячого еколого-естетичного центру 
«Камелія» м. Бровари Київської 
області, 

Сєверодонецького міського центру 
еколого-натуралістичної творчості 
Луганської області,
 
Миколаївського обласного центру 
еколого-натуралістичної творчості

Про узагальнення передового педагогічного
досвіду позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного профілю у 2014 р

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2014  р.
передбачено узагальнення досвіду:

- Кременчуцького міського центру еколого-натуралістичної творчості
Полтавської  області за  темою:  «Розвиток  міжнародного
співробітництва  в  системі  учнівського  врядування  центру  еколого-
натуралістичної творчості» (директор: Бєльська В.В.);

- Скалоподільського дитячого дендропарку Тернопільської області за
темою: «Методика організації діяльності учнів з вивчення та збереження
біорізноманіття  в  умовах  дитячого  дендропарку»  (директор:  Стефина
В.Г.);

mailto:nenc@nenc.gov.ua


- Дитячого  еколого-естетичного  центру  «Камелія»  м.  Бровари
Київської  області за  темою:  «Формування  еколого-естетичних
орієнтацій  особистості  в  умовах  позашкільного  навчального  закладу»
( директор: Хаврюта Н.І.);

- Сєверодонецького  міського  центру  еколого-натуралістичної
творчості  Луганської  області  за  темою:  «Формування  у  вихованців
центру еколого-натуралістичної творчості  ціннісного ставлення до праці
в сучасних соціально-економічних умовах» (директор: Зельська О.М.);

- Миколаївського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
за темою: «Психолого-педагогічний супровід вихованців позашкільного
навчального  закладу  в  процесі  підготовки  до   творчих  конкурсів»
(директор: Троїцька Т.Б.).

Запрошуємо директорів  даних позашкільних навчальних закладів  взяти
участь  у  роботі  розширеної  педагогічної  ради  та  презентувати  педагогічний
досвід. Проведення педагогічної ради заплановано на 17 грудня ц.р. в НЕНЦ
під  час  проведення  Всеукраїнського  форуму  молодих  педагогів
позашкільних навчальних закладів.

Даний  досвід  буде  розміщений  на  сайті  Міністерства  освіти  і  науки
України,  Національної  академії  педагогічних  наук  та  НЕНЦ  з  метою  його
розповсюдження, поширення в педагогічну практику та популяризації передової
педагогічної ідеї.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Контактна інформація  :   тел./ф 430-02-60, 430-04-91,  електронна адреса:
verbitskiy  @  nenc  .  gov  .  ua; сайт НЕНЦ:  www  .  nenc  .  gov  .  ua

З глибокою повагою, 

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький
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