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24 жовтня (понеділок) 
до  10.00 – заїзд, реєстрація слухачів курсів. 
10.00- 10.45 –  моніторинг та діагностування навчальної діяльності 

слухачів курсів. 
11.00 – 13.00  Драган Ольга Анатоліївна, завідуюча методичним 

відділом НЕНЦ. Тема: «Технологія проектування 
навчальних програм. Організація діяльності педагогічного 
колективу по розробці програми. Етапи роботи над 
програмою творчого учнівського об’єднання». 

13.00-14.00  Обід 
14.00-15.50  Професійний діалог з теми: «Позашкільні навчальні 

заклади еколого-натуралістичного напряму в реалізації 
державної політики з питань євроінтеграції України: стан, 
проблеми, перспективи». 
Виступи: 
Вербицький Володимир Валентинович, директор 
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 
молоді Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, доктор педагогічних наук; 
Вербицька Тетяна Анатоліївна, заступник з 
організаційно-масової роботи директора Центру; 
Тараненко Вікторія Іванівна, заступник з науково-
методичної роботи директора Центру. 
Учасники курсів. 

16.00- 17.30 Артеменко Олена Анатоліївна, начальник відділу 
позашкільної освіти відділення змісту позашкільної освіти, 
виховної роботи та масових заходів Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. 



 Тема: «Інноваційні технології в роботі педагогічних 
колективів навчальних закладів України». 

 
25 жовтня (вівторок) 

9.00-12.00 Тематичні заняття на базі Української лабораторії якості 
безпеки продукції АПК Національного університету 
біоресурсів і природокористування України. 
 
Організація проектно-дослідницької, наукової та 
підприємницької діяльності учнівської молоді в 
позашкільних навчальних закладах (Мельничук С.Д.) 

12.00-13.30  Основи селекційної справи. Тематика дослідницької роботи 
з генетики та селекції (Парій Мирослав Федорович, 
завідуючий кафедрою селекції та насінництва 
Університету; Жемойда Віталій Леонідович, кандидат 
сільськогосподарських наук, доцент кафедри селекції та 
насінництва Університету). 

16.00-18.00 Рудакова Зінаїда Миколаївна, Міністерство освіти і 
науки, молоді та спорту України. Тема: «Позашкільна 
освіта: нормативно-правова база».  

 
26 жовтня (середа) 

9.00-13.00 Тимченко Ольга Іванівна, доктор медичних наук, 
професор, завідуюча лабораторією генетичного 
моніторингу Інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. 
Марзеєва АМН України. 
Лекція. Тренінг. 
Здоров’я дитячо-дорослого населення України. Чинники 
впливу, що формують здоров’я (шкідливі звички, фактори 
довкілля, стрес, харчування). Здоров’язберігаючі 
технології. 

13.00-14.00 Обід 
14.00-17.00 Сабол Діана Михайлівна, психолог науково-методичного 

Центру практичної психології і соціальної роботи Інституту 
ППО Київського університету імені Бориса Грінченка. 

  
Тренінг по психології «Антістрес для педагога». 

17.00-18.00 Колганич Галина Григорівна, методист Центру 
позашкільної роботи Святошинського району м. Києва. 
Навчальний тренінг «Педагог в добу змін». 

 
27 жовтня (четвер) 

9.30-13.00 Мастило Микола Миколайович, керівник відділу рішень 
електронного навчання АТ «Сітронікс Інформаційні 
Технології Україна». 



Методика організації дистанційного навчання (лекція та 
практичне заняття). 
 

13.00-14.00 Обід 
14.00-18.00 Захист курсових робіт 

 
28 жовтня (п’ятниця) 

9.00-12.30 Сухович Георгій Анатолійович, кандидат педагогічних 
наук, працівник Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України. 

 «Позашкільна освіта України: досягнення та перспективи».  
 Лекційне та практичне заняття: 
12.30- 13.00 підведення підсумків роботи курсів підвищення 

кваліфікації, вручення посвідчень слухачам курсів. 
 


