
 

 

 

 

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 

  

«20» вересня 2022 р.        № 171 

 На № ________ від _______ 

Директорам закладів 

позашкільної освіти 

 

Учасникам курсів  

підвищення кваліфікації 

 

Про курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти у 2022 році 

(період: 26 вересня – 21 жовтня) 

  

Шановні колеги! Дякуємо, що вибрали курси підвищення кваліфікації 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН 

України. 

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти на 2022 рік, затвердженого наказом Міністерства від 

15.12.2021 № 1379, протягом вересня-жовтня ц.р. у м. Київ Національним 

еколого-натуралістичним центром учнівської молоді будуть проведені курси 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗПО (ліцензія: серія АЕ № 

270777 від 02.07.2013). Такі курси НЕНЦ проводить, починаючи з 2001 року. 

Після їх закінчення педагоги отримують свідоцтво встановленого зразка. 

Термін проведення: 26 вересня – 21 жовтня ц.р. 

До участі в заході запрошуються заступники директорів закладів 

позашкільної освіти (а також інша категорія педагогічних працівників ЗПО, за 

індивідуальним планом в цей же період). 

 

Навчально-тематичний план курсів розрахований на 180 годин. Із 

розрахунку: очна частина складає 44 год., дистанційна – 136 год. Модель курсів 

за формою проведення – змішана (онлайн, офлайн). Але у зв’язку із безпековою 

ситуацією в Україні, курси будуть проведені повністю в дистанційному 

форматі. 

 

Схемою очно-дистанційної моделі курсів передбачено: 

• ознайомлення з теоретичним матеріалом відповідно до навчально-

тематичного плану курсів підвищення кваліфікації;  
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• лекції, вебінари з фахової підготовки;  

• проведення конференції з обміну досвідом;   

• моніторинг та діагностування навчальної діяльності слухачів курсів 

підвищення кваліфікації;  

• захист творчих випускних робіт.  

Навчально-тематичний план, рекомендована тематика творчих робіт, 

розміщені на сайті НЕНЦ (www.nenc.gov.ua, розділ «Підвищення 

кваліфікації»). 

 

Увага! На сайті НЕНЦ створений дистанційний блок курсів підвищення 

кваліфікації (відповідно до затвердженого навчально-тематичного плану). З 26 

вересня 2022 р. після реєстрації учасників курсів дистанційний блок буде 

відкритий для опрацювання. Всі учасники, які зареєструвалися, отримають код 

доступу до матеріалів дистанційного блоку (теоретичний матеріал, завдання 

для самостійної роботи, тестові завдання), які необхідно опрацювати до 19 

жовтня. Код доступу буде надісланий електронним листом, на вказану адресу 

електронної скриньки в заявці. Важливо! Код доступу до дистанційного 

блоку персоніфікований, тому у кожного учасника курсів повинна бути 

своя електронна адреса. 

Орієнтовна програма проведення курсів підвищення кваліфікації: 

До 23 жовтня реєстрація, отримання коду доступу до дистанційного 

блоку; 

26.09- 19.10- опрацювання матеріалів дистанційного блоку; 

17.10-21.10 – вебінари, он-лекції (повідомленні про графік проведення 

учасники отримають додатково); 

20.10 – конференція з обміну досвідом (посилання на конференцію буде 

надіслано окремо); 

21.10 – підведення підсумків. 

З метою проведення рецензування творчих робіт просимо вас надіслати їх  

до 10 жовтня ц.р. на електронну адресу: victoriya@nenc.gov.ua 

З питань організації роботи дистанційного блоку (тільки технічні 

питання) звертатися до Ольги Федорової, методиста НЕНЦ, електронна адреса: 

fedorova@nenc.gov.ua.  
Оплата за участь у курсах – 700 грн. Оплату необхідно здійснити до 

початку навчання. Після оплати просимо скрин квитанції і адресу для відправки 

свідоцтва (див. додаток 1до листа НЕНЦ) відправити на електронну адресу: 

victoriya@nenc.gov.ua. 

Реквізити для оплати (див. додаток 2 до листа НЕНЦ)  

Контактна інформація: 0(44) 430-02-60 (директор Володимир 

Вербицький), 0(44)430-04-91, 0677998746 (заступник директора Вікторія 

Кліменко) на  сайті: http://nenc.gov.ua/contacts.html   

 

З повагою,  

Директор НЕНЦ     Володимир Вербицький  
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Додаток №1 

до листа НЕНЦ №171 від 20.09.2022 

 

Заявка 

Прошу відправити свідоцтво про підвищення кваліфікації 

 

ПІП (повністю)__________________________________ 

Номер мобільного телефону _______________________ 

Укрпошта (адреса)________________________________ 

Відділення Нової пошти ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


