
Міністерство освіти і науки України
НАЦІОНАЛЬНИЙЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ

ЦЕНТРУЧНІВСЬКОЇМОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90 e-mail: nen  c  @  n      enc  .      g  ov  .      ua

«15» вересня 2021 р. № 193 
На № ________ від ___

Директорам закладів 
позашкільної освіти еколого-
натуралістичного профілю

Щодо узагальнення інноваційного досвіду
в освітньому процесі закладів позашкільної
освіти еколого-натуралістичного  профілю
у 2021 р.

Відповідно до плану роботи Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України на 2021 р.,
затвердженого наказом МОН України №1452 від 24.11.2020 р., передбачено
узагальнення досвіду інноваційної діяльності в освітньому процесі:
1. Тернопільського обласного центру еколого-натуралістичної творчості
учнівської  молоді з теми: «Впровадження  вирощування  біопаливних
культур  в  практику  роботи  закладу  позашкільної  освіти  еколого-
натуралістичного  напряму  (з  досвіду  роботи  Тернопільського  обласного
центру еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді)»;
2.  Філії  комунального закладу  освіти  «Обласний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді «Шафран»» Дніпропетровської
області з теми: «Соціальне партнерство як чинник успішного функціонування
закладу позашкільної освіти в умовах децентралізації»;
3.  Будинку  дитячої  та  юнацької  творчості  «Центр  розвитку  дітей  та
молоді» відділу освіти виконавчого комітету Бердянської  міської  ради
Запорізької області з теми: «Розвиток системи комфортно-адаптивних умов
спілкування дитини з природними об’єктами»;
4.  Комунального  закладу  «Таращанська  районна  станція  юних
натуралістів»  з теми: «Формування  морально-ціннісних  орієнтацій,
самовизначення  та  самореалізації  вихованців  в  процесі  діяльності  закладу
позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму»; 
5.  Філії  Закарпатського  обласного  еколого-натуралістичного  центру
учнівської молоді «Арніка» з теми: «Організація освітнього процесу та
відпочинку учнівської молоді у Воловецькій філії ЗОЕНЦ «Арніка».

Просимо  надати  до  12  жовтня  2021  року узагальнений  матеріал
відповідно  до  вимог  (https://nenc.gov.ua/doc/kafedra/polozh_dosvid.pdf).
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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 розширеної педагогічної
ради НЕНЦ  15 грудня ц.р. та розміщений на сайті НЕНЦ МОН України з
метою  його  розповсюдження,  поширення  в  педагогічну  практику  та
популяризації інноваційної педагогічної ідеї.

Захід  буде  проведено  з  дотриманням протиепідемічних  норм.  У разі
ймовірного  ускладнення  епідеміологічної  ситуації,  спричиненої
коронавірусом  SARS-CoV-2  на  території  м.  Київ,  у  форматі  проведення
заходу можливі зміни, про що буде повідомлено додатково.

К  о      н  т  акт  н  а        інформац  і      я  :     тел./факс (044)-430-02-60 (Володимир
Вербицький),       (044)-430-04-91 (Людмила Цюнь),       сайт НЕНЦ:
h  tt  ps  ://  n  e  n  c  .  g  o  v      .  u  a

З глибокою повагою

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор Володимир Вербицький
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