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№ 260
Директорам
закладів
позашкільної освіти

Про
курси
підвищення
кваліфікації
педагогічних
працівників,
заступників
директорів закладів позашкільної освіти у 2021
році
На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2021 рік, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 24.11.2020 № 1452, з 18 до 22 жовтня 2021 р. у
м. Києві Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН
України будуть проведені курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
заступників директорів закладів позашкільної освіти (ліцензія: серія АЕ
№ 270777). Після закінчення курсів педагоги отримують свідоцтво встановленого
зразка.
На курси запрошуються педагогічні працівники, заступники директорів
закладів позашкільної освіти.
Модель курсів за формою проведення – змішана (дистанційна, офлайн та
онлайн).
Навчально-тематичний план розрахований на 150 годин і складається із
трьох блоків модулів, які є типовими для навчальних планів, а саме:
гуманітарно-соціального,
професійно-орієнтованого
та
діагностичноаналітичного. Із розрахунку: очна частина становить 34 год., дистанційна –
116 год.
Для участі в курсах просимо до 24 вересня 2021 р. подати заявку за формою,
що додається, на електронну адресу: ludmila@nenc.gov.ua.
Навчально-тематичний план; модулі, які винесені на дистанційне
опрацювання, тематика курсових робіт розміщені на сайті НЕНЦ
(https://nenc.gov.ua/, розділ «Підвищення кваліфікації»).
Увага! На сайті НЕНЦ створений дистанційний блок курсів підвищення
кваліфікації (відповідно до затвердженого навчально-тематичного плану). З

28 вересня 2021 р., після реєстрації учасників, дистанційний блок буде відкритий
для опрацювання. Всі учасники, які зареєструвалися, отримають код доступу
до завдань дистанційного блоку і повинні опрацювати цей блок до початку
проведення очної сесії курсів.
З питань організації роботи дистанційного блоку звертатися до Ольги
Федорової (тел: 063 673 73 80, електронна адреса: fedorova@nenc.gov.ua).
З метою проведення рецензування творчих курсових робіт просимо до
11
жовтня
2021
р.
надіслати
їх
на
електронну
адресу:
ludmila@nenc.gov.ua.
Витрати на відрядження здійснюються за рахунок організації, що
відряджає, оплата за навчання на курсах — 700 грн., проживання – від 300 грн. за
добу.
Додаткову інформацію можна отримати за тел. (044) 430-02-60
(Володимир Вербицький), (044)430-04-91, 0685970880 (Людмила Цюнь), на
сайті: https://nenc.gov.ua.
Додаток на 1 арк.

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор

В. В. Вербицький

Додаток до листа НЕНЦ
№ 260 від 08.12.2020 р.
Заявка
на участь у курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників,
директорів закладів позашкільної освіти

Прізвище: ____________________________________________________ .
Ім’я: _________________________________________________________ .
По батькові: __________________________________________________ .
Посада: ______________________________________________________ .
Найменування закладу позашкільної освіти: _______________________
______________________________________________________________ .
Місцезнаходження закладу позашкільної освіти:
______________________________________________________________ .
Контактний телефон: ___________________________ .
Особистий е-mail (обов’язково):
_________________________________________ .

Керівник: ______________________________ ____________________
/підпис/ /ініціали, прізвище/
МП
“___” __________ 2021 р.

