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Про видачу сертифікату закладам позашкільної освіти,
передовий педагогічний досвід яких
вивчався протягом 2018 року

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2018  р.,
затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України,  НЕНЦом  спільно  з
Інститутом проблем виховання НАПН України протягом 2018 року вивчався
передовий  педагогічний  досвід  діяльності  закладів  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного напряму, а  саме:  Чернівецького обласного еколого-
натуралістичного центру, Комунального закладу «Черкаський обласний центр
роботи  з  обдарованими дітьми Черкаської  обласної  ради»,  Сєвєродонецького
міського  еколого-натуралістичної  творчості  Луганської  області,  Кролевецької
районної  станції  юних  натуралістів  Сумської  області,  Генічеської  районної
станції юних натуралістів Херсонська області та Первомайської міської СЮН
Миколаївської області.

За підсумками проведення розширеного засідання кафедри позашкільної
та позакласної роботи НЕНЦ (протокол № 5 від 05.12.2018 р.) 

НАКАЗУЮ:

І. Вручити  сертифікат  про  вивчення  та  узагальнення  передового
педагогічного  досвіду  наступним  закладам  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму:

• Чернівецькому  обласному  еколого-натуралістичному  центру.  Тема

досвіду: «Досвід створення та функціонування екологічної освітянсько-
дослідницької мережі на прикладі ЧОЦЕНТУМ». 
(директор – Головченко Людмила Юріївна);

• Комунальному  закладу  «Черкаський  обласний  центр  роботи  з

обдарованими  дітьми  Черкаської  обласної  ради». Тема  досвіду:
«Інноваційна діяльність  сучасних закладів  позашкільної  освіти:  досвід,
проблеми, перспективи».
(директор – Давиденко Людмила Василівна);

• Сєвєродонецькому  міському  центру  еколого-натуралістичної

творчості  учнівської  молоді  Луганської  області.  Тема  досвіду:



«Формування  екологічної  компетентності  учнів  на  основі  інтеграції
закладів  позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  та
закладів загальної середньої освіти». 
(директор – Зельська Олена Миколаївна);

• Генічеській районній станції юних натуралістів Херсонської області.

Тема досвіду: «Формування екологічної культури дітей віком 3-6 років в
творчих об’єднаннях районної станції юних натуралістів».
(директор – Скрипка Світлана Володимирівна);

ІІ. Перенести захист-презентацію передового педагогічного досвіду на
2019 р. у зв’язку із відсутністю представників наступних закладів позашкільної
освіти:

• Кролевецької районної станції  юних натуралістів Сумської області.

Тема  досвіду:  «Формування  соціальної  компетентності  вихованців  в
умовах взаємодії закладу позашкільної освіти з соціальними партнерами
аграрної галузі» (директор – Карбан Юрій Вікторович);

• Первомайської  міської  СЮН  Миколаївської  області.  Тема  досвіду:

«Управлінські аспекти інноваційного розвитку освітнього середовища в
закладі позашкільної освіти» (директор - Шевченко Олена Петрівна).
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