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Директору 
позашкільного навчального закладу

Директору загальноосвітнього
 навчального закладу

Про авторські відділення Всеукраїнської
школи методиста позашкільного
навчального закладу у 2016 році.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від 25 грудня
2015  р.  №1360  “Про  затвердження  Плану  всеукраїнських  і  міжнародних
організаційно-масових заходів з дітьми та учнівською молоддю на 2016 рік (за
основними  напрямами  позашкільної  освіти)  та  Плану  семінарів-практикумів
для педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2016 рік» у
травні  ц.  р.  Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
розпочинає навчання у авторських відділеннях Всеукраїнської школи методиста
позашкільного навчального закладу.

Навчання відбуватиметься у таких відділеннях:
- садівниче;
-  квітково-декоративне;
- ветеринарно-зоотехнічне. 

Форма організації роботи школи – очно-дистанційна. Термін навчання –
один рік; кількість сесій – чотири (2 – очні, 2 – дистанційні в режимі он-лайн). 

Перша  очна  сесія  у  відділеннях:  садівничого  та  квітково-декоративного
напряму  відбудеться  з  17  до  19  травня ц.р.;  ветеринарно-зоотехнічного
напряму з 24 до 26 травня ц.р. у м. Києві.

Керівник  авторського  відділення  садівничого  напряму  школи  –  Мазур
Петро Олександрович (завідувач науково-дослідної лабораторії садівництва та
виноградарства), тел. моб.: 0676580744.

Керівник  авторського  відділення  квітково-декоративного  напряму  –
Штурмак Любов Іванівна (завідувач лабораторії  квітникарства відкритого та
закритого ґрунту), тел. моб.: 0973917619.

Керівник  авторського  відділення  ветеринарно-зоотехнічного  напряму  –
Сидоренко  Ірина  Володимирівна (лікар  ветеринарної  медицини,  завідувач
лабораторії тваринництва, кандидат ветеринарних наук), тел. моб.: 0974375623.
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Під час навчання у відділеннях:
садівничого  напряму  –  для  учасників  будуть  проведені  теоретичні  та

практичні  заняття  з  вегетативного  розмноження,  захисту  від  шкідників  та
хвороб рослин, розглянуті  методичні рекомендації  щодо проведення занять у
творчих учнівських об’єднаннях садівничого напряму;

квітково-декоративного напряму – для учасників  будуть  розкриті сучасні
напрями  та  тенденції  у  квітникарстві,  озелененні,  ландшафтному  дизайні;
інноваційні підходи у флористиці, традиції вітчизняної  квіткової індустрії та
садово-паркового дизайну. 

ветеринарно-зоотехнічного  напряму  –  для  учасників  будуть  висвітлені
зооветеринарні  аспекти  утримання  різних  видів  свійських,  декоративних,
сільськогосподарських  та  диких  тварин:  особливості  умов  утримання  і
розведення, склад раціонів, а також зоогігієнічні та ветеринарно-профілактичні
заходи забезпечення здоров’я тварин. 

На  навчання  запрошуються  педагоги  позашкільних та  загальноосвітніх
навчальних закладів, керівники профільних творчих учнівських об’єднань.

Після  закінчення  авторських  відділень  школи  її  слухачі  отримають
свідоцтва встановленого зразка.

Для зарахування на навчання до авторського відділення школи необхідно
заявку за формою, що додається, надіслати до 4 травня на електронну адресу:
nenc@nenc.gov.ua.

Заїзд та реєстрація учасників – 17 травня (для слухачів  садівничого та
квітково-декоративного  напряму),  24   травня  (для  слухачів  ветеринарно-
зоотехнічного напряму) до 13.00 год. за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська,
19, НЕНЦ.

Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ:  маршрутним таксі  № 558 або
№ 181 (18+7) до зупинки «Мостицька».

Від`їзд  –  відповідно  19  травня  та  26  травня  після  14.00  год.  Просимо
завчасно придбати квитки на зворотний шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає.

Додаткова інформація – за тел.: 0(44) 430-02-60, 430-04-91.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук, 

          професор                                                            В.В. Вербицький



Додаток
до листа НЕНЦ МОН України

від  
Заявка

на навчання у Всеукраїнській школі
методиста позашкільного навчального закладу

1. Відділення: квітково-декоративний, садівничий, ветеринарно-зоотехнічний 
(потрібне підкреслити).
2. Прізвище: ____________________________________________________ .
3. Ім’я: _________________________________________________________ .
4. По батькові: __________________________________________________ .
5. Посада: ______________________________________________________ .
6. Найменування місця роботи: ____________________________________
____________________________________________________________ .
7. Адреса місця роботи: ________________________________
____________________________________________________________ .
8. Контактний телефон: ___________________________ .
9. Е-mail (за наявності): __________________________________________ .

Керівник: ______________________________ _______________________
/підпис/ /ініціали, прізвище/


