
  
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, 

МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ 
     01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10, тел. (044) 486 24 42, факс (044) 236-1049, ministry@mon.gov.ua 

 

від   23.10.2012  №   1/9-769 
від      на №  ___ 

Міністерство освіти і науки, молоді  
та спорту Автономної Республіки Крим, 
управління освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської  
міських державних адміністрацій 

 
Про проведення осінньої сесії  
Всеукраїнської школи методиста 
позашкільного навчального 
закладу  
 
 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 27.02.2012 № 151 “Про затвердження плану Всеукраїнських 
заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів на 2012 рік” та з метою підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників системи позашкільної освіти починаючи з 2012 
року на базі Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді працюватиме Всеукраїнська школа методиста позашкільного 
навчального закладу. 

Форма організації роботи школи – очна-дистанційна. Термін навчання – 
один рік; кількість сесій – чотири (дві сесії – очні, дві – дистанційні в он-лайн 
режимі). 

До участі в роботі школи запрошуються методисти обласних (районних, 
міських) еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів). 

На навчання у школі в 2012-2013 навчальному році запрошуються 
методисти республіканського (Автономна Республіка Крим), обласних, 
Київського та Севастопольського міських еколого-натуралістичних центрів 
учнівської молоді – по одному представнику. 

Перша сесія буде проведена з 29 листопада до 1 грудня 2012 року. 
Для участі у школі просимо до 15 листопада ц.р. подати заявку за 

формою, що додається, на електронну адресу: victoriya@nenc.gov.ua. 
Заїзд та реєстрація учасників – 29 листопада до 13.00 год. за адресою: 

mailto:vvv@minosvit.niiit.kiev.ua
mailto:victoriya@nenc.gov.ua


м.Київ, вул.Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр 
учнівської молоді. 

Проїзд від залізничного вокзалу м.Києва: маршрутним таксі № 558 або 
№ 181 (18+7) до зупинки „Мостицька”. 

Від`їзд – 1 грудня. Слухачів школи просимо завчасно придбати квитки 
на зворотний шлях. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 
відряджає. 

Додаткова інформація – за телефонами: 0 (44) 430-02-60, 430-04-91;             
e-mail: victoriya@nenc.gov.ua; сайт: www.nenc.gov.ua. 
 Додаток: на 1 арк. 
 
 
Заступник Міністра               Б. М. Жебровський 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Середницька А.Д. 481-32-51 
Вербицький В.В. 430-02-60 

mailto:victoriya@nenc.gov.ua
http://www.nenc.gov.ua/


Додаток  
до листа МОНмолодьспорту 
від 23.10.2012  № 1/9-769 

 
 

Заявка 
на участь у Всеукраїнській школі методиста  

позашкільного навчального закладу 
 
 

1. Прізвище: ____________________________________________________ . 
 

2. Ім’я: _________________________________________________________ . 
 

3. По батькові: __________________________________________________ . 
 

4. Посада: ______________________________________________________ . 
 

5. Найменування позашкільного навчального закладу: ________________ 
 
 ____________________________________________________________ . 
 

6. Місцезнаходження позашкільного навчального закладу: 
 ____________________________________________________________ . 
 

7. Контактний телефон: ___________________________  . 
 

8. Е-mail (за наявності): __________________________________________ . 
 
 
 
Керівник:          ______________________________                  ____________________ 
            /підпис/                        /ініціали, прізвище/ 
 
М.П. 
 
 
 
“___” __________  2012 р. 
 


