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Лист-запрошення до співпраці

Перехід до нової структури і змісту позашкільної освіти потребує створення 
сучасного підручника, що має містити в собі найкращий досвід педагогів та бути 
моделлю дидактичної та методичної системи сучасності. Підручнику нового 
покоління приділяється велика увага, оскільки він повинен реалізувати нові освітні 
технології, що призведуть до підвищення результативності навчально-виховного 
процесу, розвитку пізнавальних, творчих та інтелектуальних здібностей учнів.  

Якісний підручник – запорука якісної позашкільної освіти, важливий елемент 
мотивації навчальної діяльності учнів, засіб розширення кола інтересів, 
самовдосконалення, самоосвіти, що призводить до зростання рівня інтелектуальних 
можливостей, ініціативності, світоглядності вихованців ПНЗ.

Для створення якісного підручника при Національному еколого-
натуралістичному центрі учнівської молоді розпочинає роботу лабораторія 
підручникотворення, що буде займатись розробкою підручників та інших методичних 
матеріалів які будуть орієнтовані на розкриття творчого потенціалу кожного педагога, 
педагогічного колективу в цілому та кожного вихованця позашкільної освітньої 
установи; створення умов для зростання професійної майстерності педагогів; 
підвищення якості та ефективності позашкільного освітнього середовища; 
формування сучасного освітнього середовища кожного учня, адекватного його 
здібностям і запитам. 

З метою підвищення ефективності роботи по створенню навчальних 
методичних матеріалів планується при лабораторії підручникотворення організувати 
творчі групи до складу яких залучити кращіх фахівців позашкільних навчальних 
закладів України. Організзація роботи творчих груп планується по основних 
напрямках освітньої діяльності позашкільних навчальних закладів.

З огляду на вищевикладане адміністрація НЕНЦ звертається із проханням 
розглянути можливість щодо залучення  до роботи в складі творчих груп по 
створенню підручників та інших методичних матеріалів найкращих педагогів вашого 
регіону та надіслати відповідну інформацію (відповідно до додатків) до 1 квітня ц. р. 
на електронну адресу: psiholog@nenc.gov.ua.

Відповідальний за роботу творчих груп Жестерьов Сергій Анатолійович, 
методист  НЕНЦ. Контактний телефон: моб.: 0962197871.

Додаток: в 1 прим., на 1 арк.

Директор НЕНЦ В.В. Вербицький
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Орієнтовна комплектація творчих груп
1.    Біологічна

Закарпатська область
Чернівецька область
Рівненська область
Хмельницька область
Вінницька область
Дніпропетровська область
Львівська область
Черкаська область

2. Екологічна
Луганська область
Полтаваська область
Житомирська область
Херсонська область

3. Сільське господарська
Тернопільська область
Кіровоградська область
Чернігівська область
Хмельницька область
Волинська область

4. Квітково-декоративна
Київська олбласть
Вінницька область
Миколаївська область
Одеська область
Волинська область
Сумська область

5. Декоративно-прикладна
Івано-Франківська область
Волинська область
Рівненська область
Житомирська область
Київська олбласть
Тернопільська область

6. Медична
Одеська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область

7. Психологічна
Миколаївська область
Запорізька область
Івано-Франківська область
Сумська область

Творчі групи

№
з/п

Творча
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П.І.Б Область Назва
закладу

Телефон E-mail


