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

«05» вересня 2019 р. № 255
На № __ від ____________

Директорам закладів
позашкільної освіти
Про проведення другої (заключної) 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 21.11.2019 № 1292, Національним
екологонатуралістичним центром учнівської молоді з 17 до 19 жовтня ц.р. у
м. Києві буде проведена друга (заключна) сесія Всеукраїнської школи
методиста закладу позашкільної освіти.
До участі в сесії запрошуються методисти закладів позашкільної освіти і
методичних кабінетів – учасники першої сесії.
Заїзд і реєстрація учасників – 17 жовтня до 9.30 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 – 19 жовтня після 14.00 год. Просимо завчасно придбати квитки
на зворотний шлях.
Після закінчення школи методиста педагоги отримають свідоцтва
встановленого зразка.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає, із розрахунку: оплата за навчання у Школі - 500 грн. (повний курс
навчання, або по 250 грн. за кожну очну сесію), проживання – від 250 грн. за
добу.
Контактна інформація (44)430-04-91, 0985970880 (Людмила Цюнь) на
сайті: http://nenc.gov.ua.
Директор НЕНЦ,
доктор педагогічних наук,
професор

В.В. Вербицький

Додаток №1 до листа №
від « » вересня 2019 р.
Список слухачів, які запрошуються на ІІ (осінню) очну сесію
«Всеукраїнської школи методиста закладу позашкільної освіти» категорії
«Методисти закладів позашкільної освіти»
Вінницька область
1

Таранюк
Демидівна

Неля методист комунального закладу «Вінницький
міський палац дітей та юнацтва імені Лялі
Ратушної»
Донецька область

2

Тугаріна
Сергіївна

Юлія методист Донецького обласного центру туризму та
краєзнавства учнівської молоді

3

Мирна
Галина методист Донецького обласного центру туризму та
Йосипівна
краєзнавства учнівської молоді

4

Вишневецька
Валерія
Федорівна

методист, керівник гуртка комунального закладу
«Міський центр позашкільної роботи за місцем
мешкання» м. Маріуполь
Запорізька область

5

Самойлова Ірина методист Енергодарського центру туризму,
Арнольдівна
краєзнавства та спорту Енергодарської міської
ради Запорізької області
Кіровоградська область

6

Глізнуца
Іванівна

Олена методист Гайворонського районного центру
дитячої та юнацької творчості Кіровоградської
області
Київська область

7

Навальна Оксана методист, керівник гуртка Яготинського районного
Василівна
будинку
дитячої
та
юнацької
творчості
Яготинської районної ради Київської області

8

Войцехівська
Олександра
Ігорівна

9

Цибуля
Олена методист, керівник гуртка Яготинського районного
Михайлівна
будинку
дитячої
та
юнацької
творчості
Яготинської районної ради Київської області

завідувач
відділу
Комунального
закладу
Броварської районної ради «Броварський районний
Центр патріотичного виховання учнівської
молоді»

м.Київ
10

Голод

Олена завідувач

методичного

відділу

Київського

Миколаївна

державного
творчості

будинку

художньої

та

технічної

11

Лученко
Ірина методист
Київського
державного
Владиславівна
художньої та технічної творчості

будинку

12

Оксимець
Василиса
Римантівна

методист
Київського
державного
художньої та технічної творчості

будинку

13

Шевлякова
Оксана
Олександрівна

методист
Київського
державного
художньої та технічної творчості

будинку

Луганська область
14

Алтухова Наталія методист комунального закладу «Луганський
Валеріївна
обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»
Полтавська область

15

Гаєва
Надія методист Полтавського обласного центру науковоОлександрівна
технічної творчості учнівської молоді Полтавської
обласної ради

16

Шелепа
Тетяна методист Полтавського обласного центру науковоАнатоліївна
технічної творчості учнівської молоді Полтавської
обласної ради

17

Янюк
Василівна

Ірина методист
комунального
позашкільного
навчального
закладу
«Об’єднання
дитячоюнацьких клубів за місцем проживання»
м. Кременчука Полтавської області
Херсонська область

18

Палічева Галина методист Херсонського центру
Віталіївна
роботи Херсонської міської ради

позашкільної

