
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

«28» серпня 2015 р. № 154
На № _____ від _____________

Директору позашкільного 
навчального закладу

Про організацію роботи Всеукраїнської
школи методиста-експерта
позашкільного навчального
закладу протягом 2015-2016 р.р.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України  від  06.02.2015 № 99
«Про  затвердження  плану  всеукраїнських  заходів  з  підвищення  кваліфікації
педагогічних  працівників  позашкільних навчальних  закладів  на  2015 рік» з  метою
підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  системи  позашкільної  освіти  на
базі  кафедри методики позакласної та позашкільної роботи Національного еколого-
натуралістичного  центру  учнівської  молоді  у  2015  –  2016  начальному  році
запланована  робота  Всеукраїнської  школи  методиста-експерта  позашкільного
навчального закладу (положення про роботу Школи та навчально-тематичний план
на сайті НЕНЦ).

Мета Школи: сприяти підвищенню якості практики науково-методичного сервісу
у  сфері  позашкільної  освіти  регіонів  України  шляхом  підготовки  сертифікованих
експертів-методистів.

Форма  організації  роботи  Школи:  очна-дистанційна.  Термін  навчання  однієї
групи – один рік; кількість сесій – чотири (двічі на рік проводяться очні сесії, двічі –
дистанційно, в он-лайн режимі).

До  участі  у  роботі  Школи  запрошуються  методисти  обласних  (районних,
міських) позашкільних навчальних закладів.

Увага,  обов’язково! Учасники  осінньої  сесії  до  25  вересня  ц.р.  повинні  в
електронному  варіанті  надіслати  заявку  (додаток  до  листа)  на  електронну  адресу:
victoriya@nenc.gov.ua

Перша очна сесія запланована з 1 по 3 жовтня ц.р.
Увага! На сайті НЕНЦ у розділі «Дистанційна освіта» створений окремий блок

по роботі Школи (відповідно до затвердженого навчально-тематичного плану).
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає. Із

розрахунку: проживання –150 грн.\доба. Оплата за навчання у школі (за рік) - 300 грн.
Додаткова  інформація  –  за  телефонами:  0  (44)  430-04-91;  моб.  0677998746

(координатор проекту – Тараненко Вікторія Іванівна), e-mail: nenc@nenc.gov.ua; сайт:
https://www.nenc.gov.ua/

З повагою,

Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор Вербицький В.В.
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Додаток 
до листа НЕНЦ МОН 
України

Заявка
на участь у Всеукраїнській школі методиста 

позашкільного навчального закладу

1. Прізвище: ____________________________________________________ .

2. Ім’я: _________________________________________________________ .

3. По батькові: __________________________________________________ .

4. Посада: ______________________________________________________ .

5. Найменування місця роботи: ____________________________________

____________________________________________________________ .

6. Місцезнаходження місця роботи: ________________________________

____________________________________________________________ .

7. Контактний телефон: ___________________________  .

8. Е-mail (за наявності): __________________________________________ .

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

М.П.

“___” _____________  2015 р.


