
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

 06.02.2015                      № 99 

Про  затвердження плану навчальних 
семінарів педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів 
на 2015 рік  

Відповідно  до  Закону  України  «Про  позашкільну  освіту,  з  метою
підвищення  фахового  рівня  та  кваліфікації  педагогічних  працівників
позашкільних навчальних закладів 

НАКАЗУЮ :

        1.  Затвердити  план  навчальних  семінарів  педагогічних  працівників
позашкільних навчальних закладів на 2015 рік (далі - План), що додається.
       2.  Директорам департаментів (начальникам управлінь) освіти і  науки
обласних  та  Київської  міської  державних  адміністрацій  сприяти  участі  у
навчальних  семінарах  педагогічних  працівників  позашкільних  навчальних
закладів відповідних категорій.
       3.  Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді
(Вербицький  В.  В.),  Національному  центру  «Мала  академія  наук  України»
(Лісовий  О.  В.),  Українському  державному  центру  туризму  і  краєзнавства
учнівської  молоді  (Савченко  Н.  В.),  Українському  державному  центру
позашкільної  освіти  (Шкура  Г. А.)  забезпечити  організацію,  проведення  та
методичний  супровід  навчальних  семінарів  педагогічних  працівників
позашкільних  навчальних  закладів  відповідно  до  напрямів  позашкільної
освіти.
        4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра                                                                  Павло Полянський 



Додаток 
до наказу Міністерства освіти і науки 
від 06.02.2015  № 99

План 
навчальних семінарів педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів на 2015 рік

№
п/п

Назва заходу Терміни
проведення

Місце проведення Відповідальний

Еколого-натуралістичний  напрям 
1. Всеукраїнський  екологічний  форум  «Екологічна  освіта

для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації»
для   методистів обласних  еколого-натуралістичних
центрів (станцій юних натуралістів)

березень м. Київ Національний еколого-
натуралістичний центр

учнівської молоді 
(далі – НЕНЦ)

2. Семінар-практикум для заступників директорів обласних 
еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 
натуралістів) «Впровадження нових інформаційно-
освітніх технологій в позашкільних навчальних закладів 
еколого-натуралістичного профілю»

травень м. Чернівці НЕНЦ,
Чернівецький обласний центр

еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

3. Педагогічний практикум «Світ творчості» для директорів
обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів)

червень м. Херсон НЕНЦ, 
Херсонський обласний центр

еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді

4. Навчальний тренінг для координаторів програми Globe в 
Україні

червень м. Ужгород НЕНЦ,
 Закарпатський обласний

еколого-натуралістичний центр
5.  Всеукраїнська серпнева конференція для методистів 

еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 
натуралістів)

серпень м. Київ НЕНЦ

6. Семінар-практикум для директорів  обласних еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) 
«Екологічне виховання дітей та учнівської молоді з 

листопад м. Харків НЕНЦ,
Центр позашкільної освіти

«ФельдманЕко-парк»
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використанням об’єктів природно-заповідного фонду»  (м. Харків)
7. Всеукраїнська школа методиста позашкільного 

навчального закладу
березень,
листопад

м. Київ НЕНЦ

8. Курси  підвищення  кваліфікації  для  педагогічних
працівників  позашкільних  навчальних  закладів  (очно-
дистанційна форма):
методистів; 
директорів;
керівники гуртків;
заступників директорів

січень-лютий
березень
жовтень-
листопад 

м. Київ НЕНЦ 
(ліцензія АЕ № 270777, протокол
№ 105, наказ МОН України від

01.07.2013 р. № 2494л.)

Дослідницько-експериментальний напрям 
9. Семінар-практикум керівників, методистів наукових 

відділень історії МАН України «Формування історичної 
свідомості дітей та молоді засобами науково-
дослідницької діяльності»

червень м. Черкаси Національний центр «Мала
академія наук України»

(далі - НЦ «МАН України»)

10. Семінар-практикум керівників територіальних відділень 
МАН України «Формування сучасної моделі 
територіального відділення МАН України в умовах 
реформування освіти і децентралізації влади»

вересень м. Херсон НЦ «МАН України»

11. Семінар-практикум заступників керівників з науково-
методичної роботи територіальних відділень МАН 
України «Розвиток інтеграційних процесів в системі 
науково-методичного забезпечення наукових відділень 
МАН України»

листопад-
грудень

м. Київ НЦ «МАН України»

Наукові школи
12. Наукова школа для педагогічних працівників на базі 

Експериментальної лабораторії «XLAB»
червень м. Геттінген

(Німеччина)
НЦ «МАН України»

13. Наукова школа для педагогічних працівників на базі 
Аргонської Національної Лабораторії «АНЛ»

серпень м. Чикаго (США) НЦ «МАН України»

14. Наукова школа для педагогічних працівників на базі 
Європейської організації ядерних досліджень «ЦЕРН»

жовтень м. Женева
(Швейцарія)

НЦ «МАН України»

15. Семінари-практикуми наукових керівників МАН – 
педагогів загальноосвітніх навчальних закладів  в рамках 

протягом року В усіх 
регіонах

НЦ «МАН України»
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Всеукраїнського науково-освітнього проекту «Наука ХХІ 
століття: перспективні напрями розвитку»

16. Cемінари-практикуми керівників наукових товариств 
учнів МАН, педагогів загальноосвітніх навчальних 
закладів у рамках Всеукраїнського науково-освітнього 
проекту Малої академії наук України «Навчатися, щоб 
навчати»

протягом року В усіх 
регіонах

НЦ «МАН України»

Науково-технічний напрям
17. Семінар-практикум для методистів обласних центрів 

позашкільної освіти науково-технічного напряму 
"Перспективні методичні ідеї - ефективний шлях 
досягнення якості навчально-виховного процесу у 
позашкільному закладі"

квітень м. Київ Український державний центр
позашкільної освіти (далі -

УДЦПО),
Національний педагогічний

університет ім. М.П.Драгоманова
18. Семінар-практикум для суддів автомодельного напряму 

«Вивчення європейського досвіду проведення змагань з 
автомодельного спорту»

квітень-травень м. Стрий,
(Львівська область)

УДЦПО,
Українська

федерація автомодельного
спорту, Львівський обласний

центр науково-технічної
творчості учнівської молоді

19. Семінар-практикум для суддів судномодельного напряму 
«Інновації в методиці суддівства змагань з 
судномодельного спорту»

квітень-травень м. Київ УДЦПО, 
Федерація судномоделізму і

судномодельного спорту України
20. Семінар-практикум для голів обласних методичних 

об’єднань гуртків авіа-, авто-, ракето-, судномодельного 
напрямків, картингу «Оновлення змісту навчально-
виховного процесу у гуртках технічного напряму»

жовтень м. Київ УДЦПО,  
Федерації авіа-, авто-, ракето-,
судномодельного спорту,  ТСО

України
21. Семінар-практикум для  директорів обласних 

позашкільних навчальних закладів  науково-технічного 
напряму «Інноваційний підхід в роботі керівника 
позашкільного навчального закладу»

жовтень м. Ужгород УДЦПО, 
Закарпатський обласний центр

науково-технічної творчості
учнівської молоді

Художньо-естетичний напрям
22. Семінар-практикум  для  голів  обласних  та  міських

методичних об’єднань гуртків  жанру хорового співу та
інструментальної  музики  «Сучасні  тенденції  розвитку

лютий м. Херсон УДЦПО, 
Херсонський Таврійський ліцей

мистецтв
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музичної  освіти  у  позашкільних  навчальних  закладах
України»

23. Семінар-практикум  для  заступників  директорів  з
навчально-методичної  роботи  «Теоретичні  та  практичні
аспекти  виховання  та  соціалізації  дітей  і  молоді  у
позашкільному освітньому середовищі»

квітень м. Кіровоград УДЦПО, 
Кіровоградський обласний центр

дитячої та юнацької творчості

24. Семінар-практикум  для  голів  обласних  та  міських
методичних  об’єднань  керівників  гуртків  кіно-,  відео
мистецтва «Національно-патріотичне виховання дітей та
молоді засобами екранних мистецтв»

жовтень-
листопад 

м.
Дніпропетровськ

УДЦПО, 
Дніпропетровський обласний
дитячо-юнацький кіноцентр

«Веснянка»
25. Семінар-практикум для голів обласних  та міських 

методичних об’єднань керівників гуртків 
хореографічного мистецтва «Методичні аспекти 
виховання творчо розвиненої особистості засобами 
хореографічного мистецтва»

жовтень м. Ужгород УДЦПО, 
Закарпатський обласний палац
дитячої та юнацької творчості

«Падіюн»

26. Семінар-практикум для директорів обласних 
позашкільних навчальних закладів  художньо-
естетичного напряму (комплексних)  з питань 
національно-патріотичного виховання дітей та учнівської
молоді  засобами позашкільної освіти

листопад м. Київ УДЦПО

27. Семінар-практикум для  голів обласних  та міських 
методичних об’єднань керівників гуртків естрадно-
циркового мистецтва «Формування творчого світогляду 
дітей засобами естрадно - циркового мистецтва»

грудень м. Харків УДЦПО, 
Комунальний заклад

«Харківський обласний Палац
дитячої та юнацької творчості»

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти
28. Навчальний  семінар  з  підготовки  керівників  гірських

походів та змагань
лютий Івано-Франківська

область
УДЦТКУМ

Хмельницький обласний центр
туризму і краєзнавства учнівської

молоді,
гірські пошуково-рятувальні

підрозділи Державної служби
надзвичайних ситуацій МВС
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України в Івано-Франківській
області

29. Навчальний семінар завідуючих організаційно-масовими
відділами, відділами  спортивного  туризму  обласних  та
Київського  міського  центрів  туризму  і  краєзнавства
учнівської  молоді,  станцій  юних  туристів  та  голів  і
відповідальних  секретарів  туристських  маршрутно-
кваліфікаційних  комісій  (МКК)  навчальних  закладів
«Організація роботи туристсько-кваліфікаційних комісій
навчальних закладів  та  забезпечення безпеки учасників
туристських  походів  згідно  нормативно-правових  актів,
що  регламентують  порядок  організації  туристсько-
краєзнавчої  роботи»  відповідно  до  наказу  МОН  від
02.10.2014 № 1124 

 березень    м. Київ УДЦТКУМ

30. Регіональні семінари-практикуми з питань патріотичного
виховання учнівської молоді, у тому числі проведення І-ІІ
етапів  Всеукраїнської  військово-патріотичної  гри
«Джура»

 березень
квітень
квітень
жовтень
листопад
грудень

м . Харків
м. Одеса

м. Миколаїв
м. Львів

м. Вінниця
м. Кіровоград

м. Київ
 

УДЦТКУМ 
спільно з 

громадськими організаціями

31. Семінар-нарада  директорів  районних  і  міських  центрів
туризму і краєзнавства учнівської молоді,  станцій юних
туристів  «Удосконалення  роботи  позашкільних
навчальних закладів туристсько-краєзнавчого напряму в
умовах реформування освіти і децентралізації влади»

квітень м. Київ  УДЦТКУМ
 

32. Семінар-практикум  директорів  обласних  та  Київського
міського  центрів  туризму  і  краєзнавства  учнівської
молоді,  станцій  юних  туристів  «Перспективи  розвитку
туристсько-краєзнавчого  0напряму  позашкільної  освіти
шляхом впровадження  нових  форм охоплення  дітей  та
учнівської молоді»

вересень   Херсонська  
область

УДЦТКУМ,
Херсонський обласний центр

туристсько-краєзнавчої творчості
учнівської молоді

33. Семінар-нарада  завідуючих  методичними  відділами листопад м. Київ  УДЦТКУМ
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(методистів)  обласних  та  Київського   міського  центрів
туризму і краєзнавства учнівської молоді,  станцій юних
туристів з питань методичного забезпечення туристсько-
краєзнавчого напряму позашкільної освіти

 

34. Навчальний  семінар  з  підготовки   суддів  з  видів
спортивного туризму

грудень Закарпатська
область

УДЦТКУМ

35. Школа підготовки молодих судів змагань зі спортивного
туризму

червень -
липень

Закарпатська
область

УДЦТКУМ 
спільно з  Закарпатським

центром туризму, краєзнавства,
екскурсій і  спорту учнівської

молоді

Начальник відділу позашкільної освіти,
виховної роботи та захисту прав дитини                                                                                                                                      А. Д.  Середницька
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	Всеукраїнський екологічний форум «Екологічна освіта для сталого розвитку: проблеми, пошуки, інновації» для методистів обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)
	заступників директорів

