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На № ____ від __________

Директору: 
Закарпатського  обласного  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

Про узагальнення передового педагогічного
досвіду позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного профілю у 2015 р

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 передбачено узагальнення досвіду:

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

- Козівського  дитячого  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-Святошинського  центру  еколого-натуралістичної  творчості  учнівської

молоді  Київської  області  за  темою:  «Формування  дослідницької  компетентності
вихованців центру еколого-натуралістичної творчості» ( директор: Юрченко В.В.);

mailto:nenc@nenc.gov.ua


- Хустської районної станції юних натуралістів Закарпатської області за темою:
«Екологізація  натуралістичної  освіти  на  базі  природно-заповідного  фонду
регіонального рівня» (директор: Вербицька Н. М.);

- Світловодської  міської  станції  юних  натуралістів Кіровоградської  області  за
темою:  «Формування здоров'язберігаючої компетентності вихованців міської станції
юних натуралістів» (директор: Меркун Н. І.);

- Уманського  міського  еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді
Черкаської  області  за  темою:  «Структура  і  зміст  національно-патріотичного
виховання  особистості  в  центрі  еколого-натуралістичної  творчості»  (директор:
Курінська Л. В.);

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

Запрошуємо  директорів  даних  позашкільних  навчальних  закладів  взяти  участь  у
роботі  розширеної  педагогічної  ради  та  презентувати  педагогічний  досвід.  Проведення
педагогічної ради заплановано на 3 грудня ц.р. в НЕНЦ.

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
доктор педагогічних наук,
професор В.В. Вербицький
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