
  

«23» лютого 2023 р.        № 21\1 

 

Директорам закладів 

позашкільної освіти 

 

Учасникам курсів  

підвищення кваліфікації 

 

Про курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти у 2023 році 

(період: 6 – 31 березня) 

  

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 2023 рік, затвердженого наказом Міністерства від 

28.11.2022 № 1063, з 6 до 31 березня ц.р. у м. Київ Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді будуть проведені курси 

підвищення кваліфікації директорів 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. 

До участі в заході запрошуються директори закладів позашкільної освіти 

(а також інша категорія педагогічних працівників ЗПО, за індивідуальним 

планом в цей же період). 

Навчально-тематичний план, рекомендована тематика творчих робіт, 

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

кваліфікації»). 

 

Курси проводяться за змішаною моделлю навчання, яка передбачає два 

етапи – дистанційний етап (онлайн навчання) та очний етап (офлайн навчання). 

Перший етап навчання проводиться з 6 по 24 березня 2023 року та 

передбачає керовану самостійну роботу в системі дистанційного навчання 

Moodle після реєстрації в системі за наданими на електронну пошту логіном та 

паролем. 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 
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своя електронна адреса. Цей етап навчання відбувається без відриву від 

роботи. 

Другий етап навчання проводиться з 27 по 31 березня 2023 року та 

передбачав очне навчання безпосередньо в НЕНЦ МОН.  

З огляду на зазначене, повідомляємо. Враховуючи рекомендації 

Міністерства освіти і науки України (лист МОН від 27.06.2022 № 1/7035-22) та 

у зв’язку із безпековою ситуацією в Україні, прийняте рішення другий етап 

навчання провести в дистанційному режимі.  

Також повідомляємо, що інструкції та графік роботи на другому етапі 

навчання у період з 27 по 31 березня 2023 року буде надіслано електронними 

листами всім учасникам курсів. 

 

Орієнтовна програма проведення курсів підвищення кваліфікації: 

До 6 березня реєстрація, отримання коду доступу до дистанційного 

блоку; 

6.03- 24.03- опрацювання матеріалів дистанційного блоку; 

27.03-31.03 – вебінари, он-лекції (повідомлення про графік проведення 

учасники отримають додатково); 

29.03 – конференція з обміну досвідом. Слухачі курсів готують 

відеозапис презентації своєї творчої роботи. Тривалість відео – до 7 хвилин. 

Лінк для розміщення відеоматеріалів буде надісланий окремим листом. 

31.03 – підведення підсумків. 

З метою проведення рецензування творчих робіт просимо вас надіслати їх  

до 20 березня 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 1 до 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 № 21/1 

від 23.02.2023 

 

Заявка 

Прошу відправити свідоцтво про підвищення кваліфікації 

 

ПІП (повністю)__________________________________ 

Номер мобільного телефону _______________________ 

Укрпошта (адреса)________________________________ 

Відділення Нової пошти ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


