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Директорам  закладів  позашкільної
освіти  еколого-натуралістичного
профілю

Щодо узагальнення передового
 педагогічного досвіду у 2020 р.

Шановні колеги!

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2020  р.
передбачено узагальнення педагогічного досвіду:

1. Комунального  закладу  «Станція  юних  натуралістів»
Рівненської обласної ради з теми: «Виховання учнівської молоді як суб’єктів
громадянської  дії  в  умовах  закладу  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму»;

2. Еколого-натуралістичного  відділу  Комунального  закладу
«Харківський  обласний  Палац  дитячої  та  юнацької  творчості» з  теми:
«Формування ключових компетентностей особистості  засобами медіаосвіти в
закладі позашкільної освіти»;

3. Комунального закладу Таращанської  районної  ради Київської
області  «Таращанська  районна  станція  юних  натуралістів» з  теми:
«Формування морально-ціннісних орієнтацій, самовизначення та самореалізації
вихованців  в  процесі  діяльності  закладу  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного напряму»;

4. Пирятинської  районної  станції  юних  натуралістів з  теми:
«Формування  громадянської  свідомості  учнівської  молоді  засобами  еколого-
натуралістичної творчості»;

5. Закладу  позашкільної  освіти  «Станція  юних  натуралістів
міста Ковеля» з теми: «Партнерство педагога і вихованця в освітній діяльності
закладу позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму»;



6. Фастівської  міської  станції  юних  натуралістів Фастівської
міської ради Київської області з теми: «Реалізація компетентнісного підходу в
закладі позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму».

Просимо  надати  до  12  жовтня  2020  року узагальнений  матеріал
відповідно до вимог (вимоги   на сайті НЕНЦ  ). Матеріали подаються обов’язково
на  паперових  носіях  та  в  електронному  вигляді  на  поштову адресу:  НЕНЦ,
вул. Вишгородська, 19, м. Київ, 04074.

Даний  досвід  буде  презентований  на  засіданні  кафедри  методики
позакласної  та  позашкільної  роботи  НЕНЦ та  розміщений на  сайті  НЕНЦ з
метою  його  розповсюдження,  поширення  в  педагогічну  практику  та
популяризації передової педагогічної ідеї.

Контактна  інформація:  тел./ф  430-02-60,  моб.  тел.:  (098)  206-26-33
(директор  –  Вербицький  Володимир  Валентинович),  e-mail:
verbitskiy@nenc.gov.ua;  сайт:  https://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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