
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Н А К А З
м. Київ

 10.01.2014                               № 21

Про  затвердження плану всеукраїнських 
заходів з підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників позашкільних
навчальних закладів на 2014 рік  

Відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», пунктів 3 і 4
завдань  і  заходів  з  виконання  Державної  цільової  соціальної  програми
розвитку  позашкільної  освіти  на  період  до  2014  року,  затвердженої
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  2014  рік
(далі - План), що додається.
       2.  Міністру освіти і  науки, молоді та спорту Автономної Республіки
Крим,  директорам  департаментів  (начальникам  управлінь)  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 навчальних закладів освіти області. 
       3. Національному еколого-натуралістичному центру учнівської молоді
(Вербицький В.  В.),  Національному центру «Мала  академія  наук України»
(Лісовий  О.  В.),  Українському  державному  центру  позашкільної  освіти
(Левіна  І.  Є.),  Українському  державному  центру  туризму  і  краєзнавства
учнівської  молоді  (Савченко  Н.  В.),  Міжнародному  дитячому
Центру-комплексу «Золотий ключик» (Пермякова Н. П.): 
        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  план  його
проведення та до 10 січня 2015 року звіт про їх виконання.
        4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра                                                                  Б. М. Жебровський 



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
від 10.01.2014  № 21

План 
всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників

позашкільних навчальних закладів
на 2014 рік

№
п/п

Назва заходу Терміни
проведенн

я

Місце
проведення

Відповідальний

Еколого-натуралістичний  напрям позашкільної освіти

Семінари-практикуми 
1. Педагогічний практикум «Світ творчості» для директорів  обласних 

еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) закладів
червень м. Львів Національний 

Еколого-натуралістични
й центр учнівської 
молоді (далі -  НЕНЦ),
Львівський ОДЕНЦ

2. Семінар-практикум з організації  дослідницької роботи для завідуючих  
навчально-дослідними земельними  ділянками еколого-натуралістичних 
центрів (станцій юних натуралістів)

вересень м. Хмельницький НЕНЦ, 
Хмельницький ОЕНЦ 

Конференції
3. Всеукраїнська  серпнева  конференція  для  заступників  директорів

еколого-натуралістичних  центрів  (станцій  юних  натуралістів)
«Педагогічний пошук - 2014»

серпень м. Київ НЕНЦ

4. Всеукраїнська науково-практична конференція  для директорів обласних
еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) 
«Інноваційні, соціально-педагогічні моделі розвитку творчої 
активності вихованців позашкільних навчальних закладів у процесі

жовтень м. Вінниця НЕНЦ, 
Вінницька обласна 
станція юних 
натуралістів
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пошукової та дослідницько-експериментальної роботи»
Тренінги

5. Навчальний тренінг для координаторів програми Globe в Україні червень м. Чернігів НЕНЦ, КЗ 
«Чернігівська обласна 
станція юних 
натуралістів»

Школи
6. Всеукраїнська школа для методиста еколого-натуралістичних центрів березень, 

листопад
м. Київ НЕНЦ

Педагогічні читання
7. Макаренковські педагогічні читання для керівників учнівських 

виробничих бригад, трудових аграрних об’єднань загальноосвітніх і 
позашкільних навчальних закладів

вересень м. Київ НЕНЦ

8. Читання Сухомлинського для керівників учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

вересень м. Луцьк НЕНЦ,  
Волинський ОЕНЦ

9. Симеренківські читання для керівників творчих об’єднань садівничого 
профілю

жовтень
м. Київ

НЕНЦ

Дослідницько-експериментальний напрям позашкільної освіти

Семінари-практикуми 
10. Семінар-практикум заступників керівників територіальних відділень 

МАН України
березень м. Київ Національний центр 

«Мала академія наук 
України» (далі – НЦ 
«МАН України»)

11. Семінари-практикуми керівників делегацій та наукових керівників 
учасників Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів МАН України (за науковими відділеннями)

березень-к
вітень

м. Київ НЦ «МАН України»

12. Семінар-практикум керівників територіальних відділень МАН України вересень-ж
овтень

м. Ужгород НЦ «МАН України»

13. Семінар-практикум керівників, методистів наукових відділень 
технічних, комп’ютерних наук, математики, фізики і астрономії МАН 
України 

жовтень-л
истопад

м. Житомир НЦ «МАН України»
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14. Семінар-практикум керівників, методистів наукового відділення  
мовознавства МАН України 

листопад м. Київ НЦ «МАН України»

15. Семінари-практикуми наукових керівників МАН – педагогів 
загальноосвітніх навчальних закладів  в рамках Всеукраїнського 
науково-освітнього проекту «Наука ХХІ століття: перспективні напрями
розвитку»

протягом
року

всі 
регіони

НЦ «МАН України»

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

всі 
регіони

НЦ «МАН України»

Конференції
17. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція за участю  директори, 

заступників директорів, методисти територіальних відділень МАН 
України «Наукова еліта у розвитку держав» 

червень м. Київ НЦ «МАН України»

Науково-технічний напрям позашкільної освіти

Семінари-практикуми
18. Семінар-практикум для суддів  автомодельного напрямку  квітень-тр

авень
м. Стрій.

(Львівська
область)

Український державний
центр позашкільної 
освіти (далі – УДЦПО),
 Федерація 
автомобільного спорту 
України, Львівський 
обласний центр 
науково-технічної 
творчості учнівської 
молоді

19. Семінар-практикум для суддів  судномодельного  напрямку квітень-тр
авень

м. Севастополь УДЦПО, 
Федерація 
судномоделізму і 
судномодельного 
спорту України, 
Севастопольська 
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станція юних техніків

20. Семінар-практикум для заступників директорів обласних центрів 
науково-технічної творчості учнівської молоді

травень-че
рвень

Одеська область УДЦПО,
 Одеський обласний 
гуманітарний центр 
позашкільної освіти і 
виховання

21. Семінар-практикум для директорів обласних центрів науково-технічної 
творчості учнівської молоді

жовтень м. Київ УДЦПО,
Київський міський 
координаційний центр 
науково-технічної 
творчості учнівської 
молоді «Сфера»

22. Семінар-практикум   для голів обласних методичних об’єднань гуртків 
радіоелектронного конструювання

жовтень м. Тернопіль УДЦПО, 
Тернопільський 
обласний комунальний 
центр науково-технічної
творчості школярів та 
учнівської молоді

23. Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань гуртків  
авіа-, авто-, ракето-, судномодельного напрямків, картингу та 
радіозв’язку

жовтень м. Євпаторія 
(АР Крим)

УДЦПО,
 Федерації авіа-, авто-, 
ракето-, 
судномодельного 
спорту, картингу та 
радіозв’язку, ТСО 
України, Євпаторійська 
міська станція юних 
техніків

24. Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань гуртків 
початкового технічного моделювання

жовтень-л
истопад

м. Луганськ УДЦПО, 
Луганський обласний 
центр науково-технічної
творчості учнівської 
молоді
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25. Семінар для завідуючих відділами організаційно-масової та виставкової 
роботи  

жовтень-л
истопад

м. Севастополь УДЦПО, 
Севастопольська 
станція юних техніків

Художньо-естетичний напрям
26. Семінар-практикум  для голів обласних методичних об’єднань, 

методистів гуртів художньо-естетичного напрямку 
квітень м. Луганськ УДЦПО,

 Луганський державний
будинок художньої та 
технічної творчості

27. Семінар-практикум для  голів обласних  та міських методичних 
об’єднань гурків декоративно-ужиткового та прикладного мистецтва

квітень м. Полтава УДЦПО, Полтавський 
міський центр 
позашкільної освіти 
Полтавської міськради

28. Семінар-практикум для заступників директорів позашкільних 
навчальних закладів  художньо-естетичного напрямку та комплексних 
закладів

травень-че
рвень

Одеська область УДЦПО, 
Одеський обласний 
гуманітарний центр 
позашкільної освіти і 
виховання

29. Семінар-практикум   для голів обласних  та міських методичних 
об’єднань гуртків з флористики та фітодизайну

жовтень м. Сімферополь УДЦПО,
 Кримський 
республіканський 
позашкільний 
навчальний заклад 
«Центр дитячої та 
юнацької творчості»

30. Семінар-практикум для  голів обласних  та міських методичних 
об’єднань гуртків (творчих об’єднань, студій тощо)  
музично-оркестрового жанру

жовтень-л
истопад

м. Севастополь УДЦПО, 
Севастопольський 
палац дитячої та 
юнацької творчості

31. Семінар-практикум для голів обласних  та міських методичних 
об’єднань гуртків (творчих об’єднань, студій тощо) з кіно-, 
відеомистецтва

жовтень-л
истопад

м.
Дніпро-петровсь

к

УДЦПО, 
Дніпропетровський 
обласний 
дитячо-юнацький 

7



кіноцентр «Веснянка»
32. Семінар-практикум для  директорів обласних та міських позашкільних 

навчальних закладів  художньо-естетичного напрямку та комплексних 
позашкільних навчальних закладів 

грудень м. Суми УДЦПО, Комунальний 
заклад «Сумський 
Палац дітей та 
юнацтва»

Туристсько-краєзнавчий напрям позашкільної освіти
33. Семінар суддів IV Чемпіонату України серед юніорів з лижного туризму січень  Закарпатська

область
Український державний

центр туризму і
краєзнавства учнівської

молоді (далі –
УДЦТКУМ) спільно  із
Закарпатським центром
туризму, краєзнавства,

екскурсій і спорту
учнівської молоді

34. Семінар членів журі Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції
учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»

 лютий м. Київ УДЦТКУМ

35. Семінар  членів  журі  конкурсу  на  кращу  туристсько-краєзнавчу
експедицію  учнівської молоді «Мій рідний край»

 лютий м. Київ УДЦТКУМ 

36. Семінар суддів зі спортивного (пішохідного) туризму  лютий м. Чернігів УДЦТКУМ спільно з
позашкільним

навчальним закладом
«Центр дитячого та

юнацького  туризму і
екскурсій»

37. Семінар керівників гірських спортивних походів лютий Івано-Франківсь
ка область

УДЦТКУМ спільно з
Хмельницьким

обласним центром
туризму і краєзнавства

учнівської молоді
38. Семінари-практикуми  з  питань  патріотичного  виховання  учнівської

молоді 
лютий

березень
квітень

 м. Луганськ
м. Донецьк

Житомирська

УДЦТКУМ 
спільно з 

громадськими
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область організаціями
39. Семінар суддів Чемпіонату України зі спортивних туристських походів

серед учнівської та студентської молоді
березень м. Київ УДЦТКУМ

40. Семінар членів журі експедиції «Історія міст і сіл України» березень м. Київ УДЦТКУМ

41. Семінар-практикум  голів  та  відповідальних  секретарів
маршрутно-кваліфікаційних комісій (МКК)   навчальних закладів

березень    м. Київ УДЦТКУМ

42. Семінар-практикум директорів  районних  і  міських  центрів  туризму  і
краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів

квітень м.Сєвєродонецьк
(Луганська
область),

м. Артемівськ
(Донецька
область)

УДЦТКУМ
спільно з Центром

туризму, краєзнавства
та екскурсій учнівської

молоді 
м. Сєвєродонецька,
Центром туризму,

краєзнавства та
екскурсій 

м. Артемівська
43. Семінар-практикум  директорів  Кримського  республіканського,

обласних,  Київського та Севастопольського міських центрів туризму і
краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів

вересень   АР Крим УДЦТКУМ спільно з
Кримським

республіканським
позашкільним

навчальним закладом
„Центр туризму і

краєзнавства учнівської
молоді”

44. Семінар суддів 43-го Чемпіонату України серед юніорів з  пішохідного
туризму 

вересень Чернівецька
область

УДЦТКУМ

45. Семінар  суддів   III  Чемпіонату  України  серед  юніорів  з    водного
туризму 

вересень Чернівецька
область

УДЦТКУМ

46. Семінар-практикум  завідуючих  відділами   краєзнавства  Кримського
республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських
центрів туризму і краєзнавства учнівської молоді, станцій юних туристів

 жовтень    Луганська
область

УДЦТКУМ 
спільно з Луганським

обласним центром
дитячо-юнацького
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туризму і краєзнавства
47. Семінар-практикум  завідуючих  відділами   спортивного  туризму

Кримського  республіканського,  обласних,  Київського  та
Севастопольського міських центрів  туризму і  краєзнавства  учнівської
молоді, станцій юних туристів

 листопад   Запорізька
область

УДЦТКУМ спільно з
Запорізьким обласним

центром туризму і
краєзнавства учнівської

молоді
Школи

48. Школа  педагогічного  досвіду  керівників  гуртків
туристсько-спортивного,  туристсько-краєзнавчого,  дослідницького  та
військово-патріотичного профілів

Протягом
року

Харківська
Херсонська
Донецька

Хмельницька

УДЦТКУМ 
спільно з

регіональними
центрами туризму і

краєзнавства учнівської
молоді, станціями юних
туристів, іншими ПНЗ
за місцем проведення

Начальник відділу позашкільної освіти,
виховної роботи та захисту прав дитини                                                                                                                                 А. Д.  Середницька
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Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки 
від  10.01.2014  № 21

 
Перспективний план-графік

курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
позашкільних навчальних закладів, 

заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів
на 2014 рік, 

які проводить  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді*

№
п\п

Категорії слухачів Термін проведення Форма навчання

1. Методисти позашкільних навчальних закладів  та керівники 
творчих учнівських об’єднань

січень очно-дистанційна

2 Директора позашкільних навчальних закладів березень-квітень очно-дистанційна
3 Резерв керівних кадрів та новопризначені керівники позашкільних 

навчальних закладів
квітень-травень очно-дистанційна

4 Заступники директорів з виховної роботи, педагоги-організатори 
загальноосвітніх навчальних закладів

вересень-жовтень очно-дистанційна

5 Заступники директорів позашкільних навчальних закладів листопад-грудень очно-дистанційна

*ЛІЦЕНЗІЯ серія АЕ № 270777, строк дії   27.06.2013 - 01.07.2018 р.р,  протокол № 105, наказ МОН України від 01.07.2013 р. 
№ 2494л.

Начальник відділу позашкільної освіти,
виховної роботи та захисту прав дитини                                                                                                                                А. Д.  Середницька
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