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Про видачу сертифікату позашкільним навчальним
закладам, передовий педагогічний досвід яких
вивчався протягом 2016 року

Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2016  р.,
затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України,  НЕНЦом  спільно  з
Інститутом проблем виховання НАПН України протягом 2016 року вивчався
передовий педагогічний досвід діяльності позашкільних навчальних закладів
еколого-натуралістичного  напряму,  а  саме:  Комунального  закладу
«Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості»,  КПНЗ
«Станція  юних  натуралістів»  м.  Кривого  Рогу  Дніпропетровської  області,
Тульчинської райСЮН Вінницької області, Еколого-натуралістичного відділу
Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання,
Чернівецького міського центру еколого-натуралістичної  творчості,  КЗ  ЛОР
«Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості».

За  підсумками  проведення  розширеного   засідання  кафедри
позашкільної та позакласної роботи НЕНЦ (протокол №6 від 16.11.2016 р.), а
також  роботи  Всеукраїнського  форуму  молодих  педагогів  позашкільних
навчальних  закладів  (19-20  грудня  ц.р.),  під  час  якого  був  презентований
передовий педагогічний досвід вищезазначених закладів 

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

- Комунальному закладу «Харківський обласний Палац дитячої та
юнацької  творчості»  та  Регіонального  ландшафтного  парку
«Фельдман-екопарк»  за  темою:  «Співпраця  позашкільного
навчального  закладу  з  громадськими  організаціями  як  умова
успішності  педагогічної  місії  соціокультурного  простору  міста»
(директор - Федосєєва Світлана Володимирівна);

- КПНЗ  «Станція  юних  натуралістів»  м.  Кривого  Рогу
Дніпропетровської  області  за  темою:  «Формування  готовності
вихованців  позашкільного  навчального  закладу  до  проектної
діяльності» (директор – Шепетуха Наталія Миколаївна);



- Тульчинській райСЮН Вінницької області за темою: «Дослідницька
підготовка учнів в умовах організації наукових товариств» (директор –
Мазур Микола Лук’янович );

- Еколого-натуралістичному  відділу  Одеського  обласного
гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання за темою:
«Дистанційна  освіта  як  освітня  послуга  сучасного  позашкільного
навчального закладу» (директор –Макосій Дмитро Іванович);

- Чернівецькому  міському  центру  еколого-натуралістичної
творчості  за  темою:  «Формування  готовності  підлітків  до
професійного самовизначення в умовах взаємодії загальноосвітнього і
позашкільного  навчального  закладу»  (директор  -  Баранець  Оксана
Станіславівна);

- КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-натуралістичної
творчості»  за  темою:  «Природоохоронні  території  як  освітнє
середовище  і  освітній  ресурс  в  системі  формування  екологічної
культури  вихованців  КЗ  ЛОР  «Львівський  обласний  центр  еколого-
натуралістичної творчості» (директор – Кийко Андрій Олександрович).
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