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 «23» березня 2018 р. № 80 

 На № ___ від ___________ 

Учасникам тренінгу із патріотичного 

виховання за програмою «З Україною 

в серці» 

Про проведення тренінгу 

з патріотичного виховання 

 

Відповідно до Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів на 2018 рік, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України  від 04.01.2018 № 12, та листа МОН України від 14.03.2018 р. 

№ 3-270 Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді розпочинає 

проведення циклу тренінгів із патріотичного виховання. Після їх закінчення учасники 

отримають свідоцтва тренерів із патріотичного виховання. 

До участі у тренінгах запрошуються педагогічні працівники закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти, методисти інститутів післядипломної освіти, 

методичних кабінетів. 

Для учасників першої групи тренінг проводитиметься з 18 до 20 квітня ц.р. у 

м. Києві. 

Заїзд та реєстрація учасників – 18 квітня до 13.00 год. 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» (див. схему проїзду за адресою: 

https://nenc.gov.ua/?page_id=2#map). 

Від`їзд – 20 квітня після 14.00 год. 

Учасники тренінгової програми «З Україною в серці», які пройшли повний курс 

навчання (два тренінги), отримають свідоцтво встановленого зразка тренера з 

патріотичного виховання і можуть долучитися до Всеукраїнського педагогічного 

об’єднання «Ліга тренерів із патріотичного виховання»  

До уваги учасників! 

Тренерською командою розроблений посібник «З Україною в серці». У 

посібнику представлено теоретичні й методичний матеріали для проведення тренінгів 

і тренінгових занять з патріотичного виховання. Вартість посібника: 100 грн. Робота 

тренінгу побудована на основі даного посібника.  

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що відряджає, із 

розрахунку: проживання – 200-250 грн. доба, оплата за навчання – 200 грн. 

Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-02-60 (Володимир Вербицький), 

430-04-91, моб.: 0677998746 (Вікторія Кліменко); електронна адреса: 

victoriya@nenc.gov.ua, на сайті: https://nenc.gov.ua. 

 

Директор, 

доктор педагогічних наук,  

професор       В. В. Вербицький 
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