
 

 

 

 

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 

 

«30» вересня 2019 р. № 289 

На № ___ від ____________ 

Директорам закладів позашкільної 

освіти 

 

Директорам закладів загальної 

середньої освіти 

 

Директорам Держлісгоспів України 

 

Про проведення профільних курсів 

підвищення кваліфікації для керівників 

учнівських лісництв, учителів біології – 

керівників гуртків лісівничого спрямування  

закладів загальної середньої та позашкільної освіти 

 

Шановні колеги! 

 

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 

навчальних закладів на 2019 рік, Національним еколого-натуралістичним 

центром учнівської молоді Міністерства освіти і науки України (далі – НЕНЦ) 

спільно з Навчально-науковим інститутом лісового і садово-паркового 

господарства Національного університету біоресурсів та природокористування 

України з 28 до 30 жовтня 2019 року в м. Києві будуть проведені профільні 

курси підвищення кваліфікації для керівників учнівських лісництв, учителів 

біології – керівників гуртків лісівничого спрямування закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 

По завершенню навчання учасники курсів отримають сертифікат про 

підвищення кваліфікації за категорією «Керівник учнівського лісництва, 

учитель біології – керівник гуртка лісівничого спрямування» встановленого 

зразка. 

До участі в навчанні запрошуються керівники учнівських лісництв, 

учителі біології – керівники гуртків лісівничого спрямування закладів загальної 

середньої та позашкільної освіти. 
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Для участі в заході необхідно до 18 жовтня 2019 р. подати заявку на 

електронну адресу: ludmila@nenc.gov.ua (форма додається). 

Увага! При наборі групи 25 чоловік прийом заявок припиняється. 

Інформація про стан прийому заявок буде додатково розміщена на сайті НЕНЦ. 

Заїзд та реєстрація слухачів – 28 жовтня до 12.00 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 «кінотеатр «Кадр». 

Від`їзд –30 жовтня після 16.00 год. 

Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що 

відряджає, оплата за участь у курсах – 300 грн. 

Контактна інформація: тел./ф 430-02-60, 430-04-91, сайт НЕНЦ: 

https://nenc.gov.ua/. Координатор заходу: Цюнь Людмила Олександрівна (е-mail: 

ludmila@nenc.gov.ua, тел. моб. 098 597 08 80). 

 

З повагою 

 

Директор НЕНЦ, 

доктор педагогічних наук, 

професор       В.В. Вербицький 
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Додаток 

до листа НЕНЦ МОН України 

від «30» вересня 2019 р. № 289 

 

Заявка 

на участь у профільних курсах підвищення кваліфікації для керівників 

учнівських лісництв, керівників гуртків біологічного спрямування закладів 

загальної середньої та позашкільної освіти 

 

1. Прізвище: _________________________________________________________. 

2. Ім’я: _____________________________________________________________ . 

3. По батькові: ______________________________________________________ . 

4. Посада: __________________________________________________________ . 

5. Найменування закладу освіти: ________________________________________ 

___________________________________________________________________ . 

6. Повна назва учнівського лісництва / гуртка: 

___________________________________________________________________ . 

7. Контактний телефон: _______________________________________________ . 

8. Е-mail: ____________________________________________________________  

 

 

Керівник:   ____________________ ____________________ 

/підпис/    /ініціали, прізвище/ 

 

М.П. 

 

 

«___» __________ 2019 р. 


