
Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОЛОГО-НАТУРАЛІСТИЧНИЙ
ЦЕНТР УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ

04074. Київ, Вишгородська, 19 Тел. 430-02-60, 430-43-90    e-mail: nenc@nenc.gov.ua

«19» січня 2016 р. № 10
На № ___ від _________

Директору 
позашкільного навчального 
закладу

Про проведення весняної сесії 
Всеукраїнської школи методиста
позашкільного навчального
закладу 

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» з 17 до 19 травня ц.р. у м.
Києві  Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  буде
проведена весняна сесія Всеукраїнської школи методиста позашкільного навчального
закладу (ліцензія на підвищення кваліфікації педагогічних працівників позашкільних
навчальних  закладів,  педагогів  позакласної  та  позашкільної  роботи.  Серія  АЕ  №
270777 (протокол №105 (наказ МОН України від 01.07.2013 р. № 2494л).

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

На  навчання  запрошуються  методисти  позашкільних  навчальних  закладів,
інститутів післядипломної освіти, методичних кабінетів.

Для участі у школі просимо до 4 травня ц. р.  подати заявку за формою, що
додається, на електронну адресу: victoriya  @nenc.gov.ua.

Заїзд та  реєстрація  учасників  –  17  травня до  13.00 год.  за  адресою:  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  –  19  травня  після  14.00  год.  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.

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук, 
професор В. В. Вербицький
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Додаток 
до листа НЕНЦ МОН України
№ 10 від 19.01.2016 р.

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.

“___” __________  2016 р.


