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«14» грудня 2020 р.           № 265 

 

Директорам закладів позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного напряму 

Заступникам директорів з навчальної роботи 

обласних, районних, міських ЕНЦ (СЮН) 

 

Про проведення Всеукраїнської  

наради для заступників директорів  

з навчальної роботи закладів позашкільної освіти 

  

Відповідно до нормативних документів Міністерства освіти і науки України та НЕНЦу 

29 січня 2021 р. у м. Києві Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді 

МОН України буде проведено Всеукраїнська нарада для заступників директорів з навчальної 

роботи обласних, районних, міських ЕНЦ (СЮН) на тему: «Побудова освітнього процесу в ЗПО 

за різними формами навчання. Орієнтир на учня».  

Пропонуємо заступникам директорів з навчальної роботи розробити алгоритм-

інфографіку щодо організації освітнього процесу (алгоритм – це основа опису методів і 

порядок дій виконавця, щоб досягти результату, інфографіка - це графічне візуальне подання 

інформації). 

На нараду запрошуються заступники директорів з навчальної роботи закладів 

позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму, методисти та керівники гуртків. 

Питання, які виносяться на нараду: 

 Ресурсне забезпечення закладів позашкільної освіти 

 Соцмережі як платформа для навчання 

 Переваги та фактори ризику дистанційного  навчання 

 Змішана форма навчання (оффлайн-онлайн) в закладах освіти  як вимога сьогодення 

 Працювати неможливо не працювати. Де стоїть Ваша кома?  

 Синергія методичного контенту та відео продукту 

Нарада буде проведена у форматі онлайн-зустрічі  з використанням платформи Google 

Meet. Початок о 10:00. Орієнтовна тривалість – з 10.00 по 12.00. Для включення необхідно 

перейти за посиланням: https://meet.google.com/iuu-gbnd-tuk, активувати на ноутбуці, планшеті 

або смартфоні вебкамеру та мікрофон.  

Модератор – директор НЕНЦ Вербицький Володимир Валентинович (електронна 

адреса: verbitskiy@nenc.gov.ua; тел. 044-430-04-91, 066-731-04-68). Додаткову інформацію 

можна отримати за тел. (044)430-00-64, 0964812176 (Вікторія Кацурак), на сайті: 

https://nenc.gov.ua. 

Увага! Заходи мають проводитися з дотриманням усіх санітарно-епідеміологічних 

вимог. 

Технічний координатор семінару — Турченюк Олександр Михайлович (тел. 066-160-89-

32). 

  З повагою, 
 

Директор НЕНЦ 

доктор педагогічних наук, 

професор В. В. Вербицький 
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