
 

«27» грудня 2022 р.                                                                                           № 227 

Директорам закладів 

позашкільної освіти  

Про курси підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладів 

позашкільної освіти у 2023 році  

На виконання Плану семінарів-практикумів для педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти на 2023 рік, затвердженого наказом Міністерства 

освіти і науки України від 28.11.2022 № 1063, Національним еколого-

натуралістичним центром учнівської молоді проводяться курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів позашкільної освіти, а саме: 

- із 6 лютого до 3 березня 2023 р. для методистів та керівників творчих 

учнівських об’єднань закладів позашкільної освіти;  

- із 6 до 21 березня для директорів закладів позашкільної освіти. 

Такі курси НЕНЦ проводить, починаючи з 2001 року. Після їх закінчення 

педагоги отримують свідоцтво встановленого зразка.  

Звертаємо увагу, що курси проводяться за змішаною моделлю навчання, 

яка передбачає два етапи – дистанційний етап (онлайн навчання) та очний етап 

(офлайн навчання). 

Перший етап навчання передбачає керовану самостійну роботу в системі 

дистанційного навчання Moodle після реєстрації в системі за наданими на 

електронну пошту логіном та паролем. Цей етап навчання відбувається без 

відриву від роботи. 

Другий етап навчання передбачає очне навчання безпосередньо в НЕНЦ 

МОН. Але, в залежності від ситуації в країні, курси можуть бути проведені 

повністю в дистанційному форматі.  

Навчально-тематичний план розрахований на 180 годин і Навчально-

тематичний план курсів розрахований на 180 годин і складається із семи модулів, 

які є типовими для навчальних планів, а саме: - освітологічний і нормативно-

правовий; - менеджмент та лідерство; - соціально-психологічний; - науково-

методичний; - виховний процес в закладі позашкільної освіти; - впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес закладів 

позашкільної освіти; - діагностично-аналітичний. 



Для участі у заході просимо до 3 лютого 2023р. подати заявку (категорія: 

методисти та керівники творчих учнівських об’єднань) та до 3 березня (категорія: 

директори закладів позашкільної освіти) на електронну адресу: 

victoriya@nenc.gov.ua (форма додається). 

Навчально-тематичний план; модулі, які винесені на дистанційне 

опрацювання, тематика курсових робіт, розміщені на сайті НЕНЦ 

(www.nenc.gov.ua, розділ «Підвищення кваліфікації»). Зміст курсової 

діяльності оновлений, відповідно до вимог сьогодення.  

З 6 лютого 2023 р. (та відповідно з 6 березня) після реєстрації учасників 

дистанційний блок буде відкритий для опрацювання.  

З питань організації роботи дистанційного блоку звертатися до Ольги 

Федорової, методиста НЕНЦ, (тел: 063 673 73 80, електронна адреса: 

fedorova@nenc.gov.ua).  

З метою проведення рецензування творчих курсових робіт учасників 

просимо до 20 лютого 2023 р. ( та 20 березня ) надіслати їх на електронну 

адресу: victoriya@nenc.gov.ua.  

Оплата за навчання у курсах - 700 грн.  

Контактна інформація: (044)430-04-91, (067) 799-87-46 (заступник 

директора Вікторія Кліменко) на  сайті: http://nenc.gov.ua/contacts.html   

   

  
 

 

 

 

 

Директор                                                        Володимир ВЕРБИЦЬКИЙ 
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Додаток до листа НЕНЦ  

№ 227 від 27.12.2022   

Заявка  

на участь у курсах підвищення кваліфікації підвищення 

педагогічних працівників закладів позашкільної освіти 

(категорія: методисти, керівники творчих учнівських 

об’єднань, директори) 

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/ М.П.  

“___” __________  2023 р.  


