
 

 

 
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 

 «22» березня 2019 р. № 119 

 На № ___ від ___________ 

Директорам закладів позашкільної 

освіти 

 

Про проведення весняної сесії 

Всеукраїнської школи методиста 

закладу позашкільної освіти  

 

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 

навчальних закладів на 2019 рік, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України від 21.11.2018 р № 1292 Національний еколого-натуралістичний 

центр учнівської молоді з 30 травня до 1 червня ц.р. у м. Києві проводить 

весняну сесію Всеукраїнської школи методиста закладу позашкільної освіти.  

Форма організації роботи школи – очна-дистанційна. Термін навчання – 

один рік; кількість сесій – чотири (дві сесії – очні, дві – дистанційні в он-лайн 

режимі). Після її закінчення педагоги отримають свідоцтво встановленого 

зразка. 

На навчання запрошуються методисти закладів позашкільної освіти, 

інститутів післядипломної освіти, методичних кабінетів.  

Школа працює за авторською методикою Боднар Оксани Степанівни, 

доктора педагогічних наук, доцента, професора кафедри педагогіки та 

менеджменту освіти Тернопільського національного педагогічного університету 

імені Володимира Гнатюка.  

Для участі у школі просимо до 21 квітня ц. р. подати заявку за формою, 

що додається, на електронну адресу: ludmila@nenc.gov.ua. 

Заїзд і реєстрація учасників – 30 травня з 9.00 до 13.00 год. за адресою: 

м. Київ, вул. Вишгородська, 19, Національний еколого-натуралістичний центр. 

Проїзд від залізничного вокзалу м. Київ: тролейбусним маршрутом № 33, 

маршрутними таксі № 558 або № 181, або метро до станції «Нивки», далі – 

автобусним маршрутом № 32 до зупинки «вул. Мостицька».  

Від’їзд – 01 червня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати квитки на 

зворотний шлях. Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, 

що відряджає, оплата за навчання - 500 грн. (за рік навчання в школі), 

проживання – від 250 грн. за добу.  

Контактна інформація: (044)430-04-91 (Цюнь Людмила Олександрівна) 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  

від 22.03. 2019 р. № 119 

  
  

Заявка  

на участь у Всеукраїнській школі методиста закладу 

позашкільної освіти 

  
  

1. Прізвище: ____________________________________________________ .  
  

2. Ім’я: _________________________________________________________ .  
  

3. По батькові: __________________________________________________ .  
  

4. Посада: ______________________________________________________ .  
  

5. Найменування закладу позашкільної освіти: _______________________  
  

  ____________________________________________________________ .  
  

6. Місцезнаходження закладу позашкільної освіти:  

  ____________________________________________________________ .  
  

7. Контактний телефон: ___________________________  .  
  

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

Керівник:     _______________________                  ____________________  

        /підпис/                /ініціали, прізвище/  
  

М.П.  
  
  
  

“___” __________  2019 р.  
  
  

 


