
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

«18» жовтня 2017 р. № 207
На № ___ від ______________

Директорам закладів
позашкільної освіти

Про курси підвищення кваліфікації
педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти 
у 2018 році

Національний  еколого-натуралістичний  центр  МОН  України  інформує,
що в  лютому-березні  2018  року в  м.  Київ  НЕНЦом будуть  проведені  курси
підвищення  кваліфікації  педагогічних  працівників  закладів  позашкільної
освіти. Після їх закінчення педагоги отримають свідоцтва встановленого зразка.

Такі курси НЕНЦ проводить, починаючи з 2001 року. Після їх закінчення
педагоги  отримують  свідоцтво  встановленого  зразка  (ліцензія:  серія  АЕ  №
270777 від 02.07.2013).

Навчально-тематичний план  розрахований на  120  годин  і  складається  із
трьох  блоків  модулів,  які  є  типовими  для  навчальних  планів,  а  саме:
гуманітарно-соціального,  професійно-орієнтованого  та  діагностично-
аналітичного. Із розрахунку: очна частина складає 32 год., дистанційна – 88 год.
Модель курсів за формою проведення – очна-дистанційна.

На курси запрошуються:
-  методисти та  керівники гуртків  закладів  позашкільної  освіти  –  з  19  до 23
лютого;
- директори закладів позашкільної освіти – з 19 до 23 березня.

Для  участі  в  курсах  просимо  до  26  січня  2018  р.  (для  методистів  та
керівників гуртків) та до 19 лютого 2018 р. (для директорів ЗПО) подати заявку
на електронну адресу: victoriya@nenc.gov.ua (форма додається).

Заїзд та реєстрація слухачів – 19 лютого (методисти та керівники гуртків)
та  19  березня  (директори)  за  адресою:  м.  Київ,  вул.  Вишгородська,  19,
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Проїзд  від
залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі № 558 або № 181 до зупинки
«Мостицька».

Від`їзд  –  23  лютого  (методисти  та  керівники  гуртків)  та  23  березня
(директори).

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає, оплата за навчання у курсах - 400 грн, проживання – від 200 до 250
грн. за добу.

mailto:nenc@nenc.gov.ua


Контактна інформація: 0(44) 430-02-60 (директор Вербицький Володимир
Валентинович),  0(44)430-04-91,  0677998746  (заступник  директора  Кліменко
Вікторія Іванівна) на сайті: http://nenc.gov.ua/contacts.html 

З повагою,

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький

http://nenc.gov.ua/contacts.html


Додаток
до листа НЕНЦ МОН України
від 18.10.2017 р. № 207

Заявка
на участь у курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників

позашкільних навчальних закладів

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.

“___” __________ 2018 р.


	Директор НЕНЦ

