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Про видачу сертифікату закладам позашкільної

освіти, передовий педагогічний досвід яких

вивчався протягом 2019 року

Відповідно  до  плану  роботи  Національного  еколого-натуралістичного
центру  учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  на  2019  р.,
затвердженого  Міністерством  освіти  і  науки  України,  НЕНЦ  спільно  з
Інститутом проблем виховання  НАПН України протягом 2019 року вивчався
передовий  педагогічний  досвід  діяльності  закладів  позашкільної  освіти
еколого-натуралістичного  напряму,  а  саме:  Донецького  обласного  еколого-
натуралістичного  центру,  Волинського  обласного  еколого-натуралістичного
центру  Волинської  обласної  ради,  вивчення  педагогічного  досвіду  Солодкої
Ніни  Миколаївни,  керівника  гуртків  КЗ  «Чернігівська  обласна  станція  юних
натуралістів», Комунального закладу позашкільної освіти «Обласний еколого-
натуралістичний  центр»  Житомирської  обласної  ради,  Комунального закладу
Сумської  обласної  ради – обласного центру позашкільної  освіти та  роботи з
талановитою молоддю.

За підсумками проведення розширеного засідання кафедри позашкільної
та позакласної роботи НЕНЦ

НАКАЗУЮ:

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

1. Донецькому обласному еколого-натуралістичному центру. Тема досвіду:
«Розбудова  системи  якісної,  конкурентоспроможної,  доступної
позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму  в  Донецькій
області» (директор – Захаров Дмитро Олександрович);

2. Волинському  обласному  еколого-натуралістичному  центру  Волинської
обласної  ради.  Тема досвіду: «Проектно-грантова діяльність – шлях до



розвитку закладу позашкільної освіти» (директор – Остапчук Валентина
Адамівна);

3. Комунальному закладу «Чернігівська обласна станція юних натуралістів»
за  впровадження  педагогічного  досвіду  Солодкої  Ніни  Миколаївни,
керівника гуртків  Комунального закладу  «Чернігівська  обласна  станція
юних  натуралістів».  Тема  досвіду:  «Формування  практичної
компетентності вихованців засобами позашкільної педагогіки» (директор
– Трегубова Людмила Анатоліївна);

4. Комунальному  закладу  позашкільної  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний  центр»  Житомирської  обласної  ради.  Тема  досвіду:
«Формування  національно-патріотичних  якостей  вихованців  закладів
позашкільної  освіти  еколого-натуралістичного  напряму»  (директор  –
Бордюг Наталія Сергіївна);

5. Комунальному  закладу  Сумської  обласної  ради  –  обласному  центру
позашкільної  освіти  та  роботи  з  талановитою молоддю.  Тема  досвіду:
«Організаційно-педагогічні  основи  роботи  з  дітьми  старшого
дошкільного віку у закладах позашкільної освіти» (директор – Тихенко
Лариса Володимирівна).
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