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Про затвердження плану всеукраїнських 
заходів з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників позашкільних 
навчальних закладів на 2013 рік 

• 

І 

Відповідно пунктів 3 і 4 завдань і заходів з виконання Державної 
цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 
року, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 
2010 р. № 785 з метою підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
системи позашкільної освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікацій 
педагогічних працівників позашкільних навчальних закладів на 2013 рік (далі 
План), що додається. 

2. Міністру освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки 
Крим, начальникам управлінь, департаментів освіти і науки обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій: 

2.1. Забезпечити участь у всеукраїнських заходах педагогічних 
працівників позашкільних навчальних закладів відповідних категорій. 

2.2. Сприяти проведенню всеукраїнських заходів, які передбачені у Плані 
на базі позашкільних закладів освіти області. 

3. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді 
(Вербицький В.В.), Національному центр) «Мала академія наук України» 
(Лісовий О.В.), Українському державному центру позашкільної освіти 
(Селіванов О.С.), Українському державному центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді (Савченко Н.В.): 



3.1. Забезпечити організацію, проведення та методичний супровід 
всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів відповідно до напрямів позашкільної 
освіти. 

3.2. Подавати відділу позашкільної освіти, виховної роботи та захисту 
прав дитини департаменту професійно-технічної освіти (Середницька А. Д.) 
не пізніше ніж за місяць до початку заходу на погодження програму його 
проведення. 

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Заступник Міністра Б ' М ' Ж е б Р о в с ь к и й 



План 
всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів 
на 2013 рік 

Екатогонат> ралісі ичний напрям позашкільної освіти 

№ Назва заходу 
Категорія 

педагогічних 
працівників 

Терміни 
проведення Місце проведення 

Відповідальні та 
співорган і штори 

/Ті я керівників закладів: 
1. Веб-семінар «Концептуальні ідеї 

розвитку позашкільної освіти у 
контексті освітнього менеджменту» 

директори лютий м. Київ Національний сколого-
натуралістичпий центр 
учнівської молоді 

2. Проведення Всеукраїнського 
педагогічного практикуму 
«Світ творчості» 

директори червень м. Тернопіль Національний еколого-
натурапістичиий центр 
учнівської молоді, 
Тернопільський обласний 
екол о го-пн'і'урпл ІСІ'ИЧІШЙ 
центр уЧНІІЮЬК0Ї молоді 

ТГпя заступників кепівників закладів: 
3. Веб-семінар «Виховний простір 

позашкільного навчального закладу як 
важливий чинник соціалізації дітей і 
молоді» 

заступники 
директорів 

травень м. Київ Національний еколого-
натураліетичний цеіггр 
учнівської молоді 

Національний околот-Лля методистів закладів: ... 

Національний еколого-
натураліетичний цеіггр 
учнівської молоді 

Національний околот-4. Всеукраїнська Школа методиста- методисти очні сесії: м. Київ 

Національний еколого-
натураліетичний цеіггр 
учнівської молоді 

Національний околот-



7. 

8. 

експерта (очно-дистанційна форма) 

№ 

9. 

Навчальний тренінг в рамках 
міжнародної науково-освітньої 
програми ОІоЬе 

Семінар-практикум з екології 

Курси підвищення кваліфікації 
методистів 

координатори 
програми ОІоЬе в 
Україні 

березень, 
листопад; 
цистанційні 
сесії: лютий, 
грудень 

червень 

завідуючі відділом 
екології 

липень 

методисти закладів жовтень 

натуралістичний центр 
учнівської молоді 

Черкаська область, 
Канівський 
природний 
заповідник 

Національний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді. 
Херсонський обласний 
еколого-нату рал істич 11 н й 
центр учнівської молоді 
Національний еколоі о 
натуралістичний ц т і р 
учнівської молоді • 
Черкаський обласний т м м р 
еколого-натуралн'пічної 
творчості, Мали академій науі. 
учнівської молоді 

м. Київ Національний т і л о ш 
натуралістичний ц т і р 
учнівської молоді 

Назва заходу 

Дослідницько-експеремен гальний напрям позашкільної освіти 
Категорія 

педагогічних 
працівників 

Для керівників закладів: 
Семінар-практикум 

Для методистів закладів: 
Семінари-практикуми в рамках 

керівники 
територіальних 
відділень МАН 
України 

керівники делегацій 

Терміни 
проведення 

червень 

Місце проведення 

м. Севастополь 

березень- м. Київ 

Відіюоідії'їмі ти 
сп'шор, чтімшщт 

Національний циіф «Миші 
академія наук Укрішні» 

Гіаціоняльїііій ц п і ф «Мпий 


