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Про участь у Всеукраїнських  
фахових конкурсах  
з педагогічної майстерності у 2019 році 
 

Відповідно до листа Національного еколого-натуралістичного центру 
учнівської молоді від 13.03.2019 №111 “Про проведення фахових конкурсів з 
педагогічної майстерності у 2019 році”, з метою сприяння модернізації змісту 
науково-дослідницької, пошукової, експериментальної і практичної діяльності 
навчальних закладів, підвищення якості позашкільної освіти еколого-
натуралістичного напряму та розвитку творчого потенціалу педагогів 
Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді (далі – 
НЕНЦ) спільно з Всеукраїнською асоціацією педагогів-позашкільників 
“Фактор”, Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук 
України, Інститутом проблем виховання НАПН України протягом 2019 року 
проводиться серія фахових педагогічних конкурсів. 

З метою активізації участі педагогічних працівників закладів освіти 
області у конкурсах з фахової майстерності адміністрація комунального закладу 
освіти “Обласний еколого-натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” 
(далі – КЗО “ОЕНЦДУМ”) звертається з проханням сприяти на місцях 
проведенню територіальних етапів конкурсів та надати звітні матеріали 
учасників заходів відповідно до їх переліку у зазначені терміни, а саме: 

1. Всеукраїнський конкурс програм, навчально-методичних матеріалів 
та віртуальних ресурсів з еколого-натуралістичного напряму позашкільної 
освіти (матеріали для участі в обласному етапі конкурсу надаються 
 до 25 жовтня 2019 року до КЗО “ОЕНЦДУМ” за адресою: м. Дніпро,  
вул. Мандриківська, 80, електронна адреса: dneprunnat@ukr.net). 

Керівнику органу управління освітою 
Директору рай/міськ СЮН/ЕНЦ 
Керівнику об’єднаної територіальної 
громади 
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2. Всеукраїнський заочний конкурс-огляд закладів позашкільної 
освіти “Погляд в майбутнє” (матеріали для участі в конкурсі надаються  
до 10 грудня 2019 року до НЕНЦ за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 
електронна адреса:ludmila@nenc.gov.ua). 

3. Всеукраїнський конкурс “Виховати особистість” (матеріали для 
участі (матеріали для участі в конкурсі надаються до 10 грудня 2019 року до 
НЕНЦ за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, електронна 
адреса:ludmila@nenc.gov.ua). 

4. Всеукраїнська щорічна заочна виставка видавничої продукції з 
еколого-натуралістичного напряму. Заочні педагогічні читання “Позашкільна 
педагогіка” (матеріали для участі в конкурсі надаються до 10 грудня 2019 року 
до НЕНЦ за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, електронна 
адреса:ludmila@nenc.gov.ua). 

5. Відкритий рейтинг якості позашкільної освіти “Золота когорта 
позашкільників” (матеріали для участі в конкурсі надаються  
до 15 грудня 2019 року до НЕНЦ за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 19, 
електронна адреса:ludmila@nenc.gov.ua). 

З положеннями про проведення  
фахових конкурсів можна ознайомитися за на сайті nenc@nenc.gov.ua за 

посиланнями в додатках до листа НЕНЦ 13.03.2019 №111 “Про проведення 
фахових конкурсів з педагогічної майстерності у 2018 році”.  

Контактні особи, координатори конкурсів: 
від НЕНЦ – Цюнь Людмила Олександрівна, методист НЕНЦ,  

(тел. роб.: 0(44) 430-02-60, 430-04-91, тел. моб.: 0985970880, e-mail: 
ludmila@nenc. gov .ua). 

від КЗО “ОЕНЦДУМ” - Майборода Інна Олександрівна, заступник 
директора, (тел. роб.: (056)720-90-61, тел. моб.: 0961977593, 0957797543,  
e-mail:dneprunnat@ukr.net). 
 
 
 
 
 
Директор комунального закладу освіти  
“Обласний еколого - натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      Ю. Ф. ПЕДАН 
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