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Про видачу сертифікату позашкільним навчальним
закладам, передовий педагогічний досвід яких
вивчався протягом 2015 року

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  Міністерства  освіти і  науки  України на  2015 р.  та
листа НЕНЦ від 24 листопада 2014 року № 211\6 НЕНЦ спільно з Інститутом
проблем  виховання  НАПН  України  протягом 2015  року  вивчався  передовий
педагогічний  досвід  діяльності  позашкільних  навчальних  закладів  еколого-
натуралістичного  напряму,  а  саме:  Закарпатського  обласного  еколого-
натуралістичного центру учнівської молоді, Козівського дитячого парку «Лісова
пісня»  Тернопільської  області,  Києво-Святошинського  центру  еколого-
натуралістичної  творчості  учнівської  молоді  Київської  області,  Хустської
районної  станції  юних  натуралістів  Закарпатської  області,  Світловодської
міської станції юних натуралістів Кіровоградської області, Уманського міського
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  Черкаської  області,
Балаклійської районної станції юних натуралістів Балаклійської районної ради
Харківської області.

За  підсумками  проведення  розширеної  педагогічної  ради,  на  якій  був
презентований передовий педагогічний досвід вищезазначених закладів 

НАКАЗУЮ:
Вручити  сертифікат  про  вивчення  та  узагальнення  передового  педагогічного
досвіду  наступним  позашкільним  навчальним  закладам  еколого-
натуралістичного напряму:

- Закарпатському  обласному  еколого-натуралістичному  центру
учнівської молоді за темою: «Виїзні форми роботи – вагомий компонент
організації  навчально-виховного  процесу  в  позашкільний  навчальних
закладах» (директор: Геревич О.В.). 

- Козівському дитячому парку «Лісова пісня» Тернопільської області
за  темою:  «Методика  організації  діяльності  учнів  з  вивчення  та
збереження  біорізноманіття  в  умовах  дитячого  парку  «Лісова  пісня»
(директор: Нечипорук Г. Л.).

- Києво-Святошинському  центру  еколого-натуралістичної  творчості
учнівської  молоді  Київської  області  за  темою:  «Формування
дослідницької  компетентності  вихованців  центру  еколого-
натуралістичної творчості» ( в.о. директора: Аздравіна С.В.

- Уманському міському  еколого-натуралістичному центру учнівської
молоді Черкаської області за темою:  «Структура і зміст національно-



патріотичного  виховання  особистості  в  центрі  еколого-натуралістичної
творчості» (директор: Курінська Л. В.).

- Балаклійській  районній  станції  юних  натуралістів  Балаклійської
районної  ради  Харківської  області  за  темою:  «Формування
конкурентоздатності  вихованця  районної  станції  юних  натуралістів»
(директор: Пурдя Л.А.). 

Директор НЕНЦ В. В. Вербицький


