
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

09 січня 2020 р.             № 04
Директорам  закладів  загальної
середньої  та  позашкільної
освіти
Науково-педагогічним
працівникам закладів вищої та
післядипломної освіти

Щодо проведення «Школи виховника»
 в рамках установчої сесії  
«Виховного консорціуму»

Відповідно до плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2020 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти  і  науки  України  від  28.11.2019  №  1498,  Національним  еколого-
натуралістичним центром учнівської молоді МОН України спільно з Інститутом
проблем виховання Національної академії педагогічних наук України 20 лютого
ц.р. для педагогів закладів загальної середньої та позашкільної освіти України,
наукових і науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти, новаторів в
освітній галузі буде проведено  «Школу виховника».  За результатами роботи
учасники отримають сертифікати встановленого зразка.

Захід проводиться в рамках установчої сесії Всеукраїнського Виховного
консорціуму за  авторськими  методиками  провідних  науковців:   Беха  І.Д.,
директора  Інституту  проблем  виховання  Національної  академії  педагогічних
наук  України,  дійсного  члена  НАПН  України,  доктора  психологічних  наук,
професора;  Боднар О.С.,  доцента кафедри педагогіки та менеджменту освіти
Тернопільського національного педагогічного університету імені  Володимира
Гнатюка,  доктора педагогічних наук;  Харченко Н.В.,  завідувачки лабораторії
громадянського та морального виховання Інституту проблем виховання НАПН
України, кандидата педагогічних наук;  Корнієнко А.В.,  провідного наукового
співробітника  лабораторії  позашкільної  освіти  Інституту  проблем  виховання
НАПН України, кандидата педагогічних наук. 

Для  участі  в  заході просимо  надіслати  заявку  до  20  лютого ц.р. в
довільній  формі на  електронну  адресу:  fedorova  @nenc.gov.ua (тема  листа  –
«Школа виховника»).
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Заїзд та реєстрація учасників — 20 лютого до 09:30 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 «вулиця Мостицька». Від’їзд — після 18:00.

Квитки на зворотний шлях просимо придбати завчасно.
Витрати  на  відрядження  здійснюються  за  рахунок  організації,  що

відряджає. 

Організаційний внесок — 100 грн.

Додаткова інформація: тел./факс 044 430-02-60, моб. тел.: 098 206 26 33
(директор  Вербицький  Володимир  Валентинович),  електронна  адреса:
verbitskiy@nenc.gov.ua.

З повагою та надією на плідну співпрацю

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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