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 Директорам закладів загальної 
середньої освіти

Про проведення навчального стартапу
з підготовки вчителів біології 
до професійної сертифікації 

З  метою  підготовки  до  сертифікації  педагогічних  працівників
закладів  загальної  середньої  освіти  за  напрямом  «Біологія»
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді
Міністерства освіти і науки України ініціює проведення навчального
стартапу  відповідної  тематики  (положення  на  сайті  НЕНЦ:
https://nenc.gov.ua/certification/).

До  участі  в  стартапі  запрошуються  вчителі  біології  закладів
загальної середньої освіти.

Очно-дистанційна модель стартапу передбачає:
• ознайомлення  з  теоретичним  та  практичним  матеріалом

відповідної тематики на порталі «Сертифікація»;
• навчальні тренінги з вибраних курсів;

• підсумкове тестування.

По закінченні навчання учасники заходу отримають сертифікат
встановленого зразка.

НЕНЦ оголошує набір слухачів на курс «Методика викладання
генетики і молекулярної біології в школі».

З 1 до 2 березня 2018 року в місті Києві на базі Національного
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді  буде  проведено
курс «Методика викладання генетики і молекулярної біології в школі».

До програми курсу входять такі питання:
• сучасні  траєкторії  в  методиці  викладання  курсу  генетики  і

молекулярної біології в школі;
• тренінг  з  методики  розв’язування  задач  з  генетики  і

молекулярної біології;
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• проблема актуалізації сучасних наукових досягнень в шкільному

курсі біології.
З метою більш ефективної  участі  в заході пропонуємо пройти

попереднє  навчання  і  тестування  на  порталі  «Сертифікація»  за
електронною адресою: https://nenc.gov.ua/certification/

Для участі в заході просимо до 26 лютого 2018 р. подати заявки
на електронну адресу: vl.adrianov@gmail.com (форма додається).

Заїзд  та  реєстрація  учасників  –  1  березня  до  13.00  год.  за
адресою: 
м. Київ,  вул. Вишгородська, 19,  Національний  еколого-
натуралістичний центр учнівської молоді.

Проїзд від залізничного вокзалу м. Києва – маршрутними таксі
558 або 181 до зупинки «Мостицька».

Від'їзд – 2 березня після 14.00.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,

що відряджає.
Контактна  інформація:  0 (44) 430-02-60  (Володимир

Валентинович Вербицький), 430-04-91 (Адріанов Віктор Леонідович);
на сайті: http://nenc.gov.ua.

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

№ 16 від 16.01.2018 р.

Заявка
на участь в семінарі-практикумі з підготовки вчителів біології

до професійної сертифікації

1. Прізвище: 
2. Ім’я: 
3. По-батькові:

4. Посада:

5. Педагогічний стаж:

6. Назва навчального закладу:

7. Місцезнаходження навчального закладу:

8. Контактний телефон:

9. Е-mail: 

Керівник: ____________________ ____________________
/підпис/ /ініціали, прізвище/

М.П.

“___” __________ 2018 р.


	Директор НЕНЦ

