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УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

   

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua 
  

«09» вересня 2019 р. № 260 

На № ____ від _________________ 

Директорам обласних еколого-

натуралістичних центрів (станцій 

юних натуралістів) 

 

Директорам районних та міських 

еколого-натуралістичних центрів 

(станцій юних натуралістів) 

 

Про узагальнення передового педагогічного 

досвіду закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного профілю у 2019 р 

 

Шановні колеги! 

 

Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2019 р. та 

листа НЕНЦ МОН України № 370 від 06.12.2018 р. передбачено узагальнення 

педагогічного досвіду: 

1. Донецького обласного еколого-натуралістичного центру з теми: 

«Розбудова системи якісної, конкурентоспроможної, доступної позашкільної 

освіти еколого-натуралістичного напряму в Донецькій області»; 

2. Волинського обласного еколого-натуралістичного центру з теми:  

«Проектно-грантова діяльність - шлях до розвитку закладу позашкільної 

освіти»; 

3. Вивчення педагогічного досвіду Солдкої Ніни Миколаївни, 

керівника гуртків КЗ «Чернігівська обласна станція юних натуралістів». 

Тема досвіду: «Формування практичної компетентності вихованців засобами 

позашкільної педагогіки»; 

4. Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної творчості 

учнівської молоді Житомирської обласної ради з теми: «Формування 

національно-патріотичних якостей вихованців закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму»; 



5. Відділу еколого-натуралістичної роботи Барського центру 

позашкільної роботи з дітьми та підлітками з теми: «Створення освітнього 

середовища для обдарованих дітей в позашкільному закладі»;. 

6. Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю з теми: «Організаційно-педагогічні основи роботи з 

дітьми старшого дошкільного віку у закладах позашкільної освіти». 

Директорів даних закладів позашкільної освіти просимо презентувати 

педагогічний досвід (виступ з презентацією Power Point) під час розширеної 

педагогічної ради НЕНЦ, в рамках якої відбудеться колегія директорів 

12-13 грудня ц.р. з 10.00.  

Даний досвід буде розміщений на сайті Міністерства освіти і науки 

України, Національної академії педагогічних наук України 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, моб. тел.: (098) 206-26-33 

(директор – Вербицький Володимир Валентинович), e-mail: 

verbitskiy@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua; тел. 430-04-91 моб. тел.: 

(067) 766-32-20 (заступник директора з навчально-методичної роботи – Нестюк 

Ганна Олегівна), e-mail: anna.nestiuk@nenc.gov.ua. 

 

 

З глибокою повагою  

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В.В. Вербицький 
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