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Учасникам Всеукраїнської школи 
методиста позашкільного 
навчального закладу

Про проведення осінньої сесії 
Всеукраїнської школи методиста
позашкільного навчального закладу 

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
навчальних закладів на 2017 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і
науки  України  від  27.12.2016  №  1626,  з  19  до  20  жовтня  ц.р.  в  м.  Києві
Національним  еколого-натуралістичним  центром  учнівської  молоді  буде
проведена  осіння  сесія  Всеукраїнської  школи  методиста  позашкільного
навчального закладу (ліцензія: серія АЕ № 270777). Після її закінчення педагоги
отримають свідоцтва встановленого зразка.

До  участі  в  сесії  запрошуються  методисти  позашкільних  навчальних
закладів і методичних кабінетів за списком згідно з додатком.

Заїзд та реєстрація учасників – 19 жовтня до 12.00 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 – 20 жовтня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати квитки на
зворотний шлях.

Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що
відряджає, оплата за навчання у Школі - 400 грн. (повний курс навчання, або по
200 грн. за кожну очну сесію), проживання – від 200 грн. за добу.

Контактна  інформація  (44)430-04-91,  0677998746  (заступник  директора
Кліменко Вікторія Іванівна) на сайті: http://nenc.gov.ua.

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

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


Додаток 
до листа НЕНЦ МОН України
від 28.08.2017 № 162

Список 
учасників осінньої сесії Всеукраїнської школи методиста 

Волинська область
Пшибельський  Володимир  Володимирович,  методист  Волинського  обласного
еколого-натуралістичного центру;

Дніпропетровська область
Макаренко Лідія  Григорівна,  заступник  директора  з  позашкільної  освіти  КЗ
«Слобожанський  НВК  №1  «Загальноосвітня  багатопрофільна  школа  ІІ-ІІІ
ступенів – центр позашкільної освіти Слобожанської селищної ради»;

Київська область
Богомаз Яна Миколаївна, методист Яготинського районного Будинку дитячої та
юнацької творчості;
Іващенко Людмила Володимирівна, методист Василівської міської станції юних
натуралістів;
Тищенко Лариса  Володимирівна,  методист  Яготинського  районного  Будинку
дитячої та юнацької творчості;

Луганська область
Мішура Зінаїда Геннадіївна, методист Районного методичного кабінету відділу
освіти Марківської районної державної адміністрації;

Чернігівська область
Воробей  Ольга  Федорівна,  методист  Комунального  закладу  «Чернігівська
обласна станція юних натуралістів»;
Блоха  Олена  Миколаївна,  завідувач  інструктивно-методичним  відділом
Чернігівського обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді;

м. Київ
Шевченко Марія Вікторівна, методист Будинку дитячої та юнацької творчості
Голосіївського району.
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