
ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства освіти  

і науки України 

від  

План семінарів-практикумів 

для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2020 рік 
 

№ 

з/п 
Назва заходу 

Терміни 

проведення 
Місце проведення Відповідальний 

Еколого-натуралістичний  напрям позашкільної освіти 

1.  

Семінар-практикум для голів обласних методичних об’єднань 

біологічного напряму 

січень м. Київ Національний еколого-

натуралістичний центр 

учнівської молоді (далі – 

НЕНЦ 

2.  

Цикл навчальних семінарів-практикумів для директорів,  

заступників директорів, методистів «Інноваційні технології для 

позашкільної освіти» в рамках курсів підвищення кваліфікації 

для працівників закладів позашкільної освіти 

лютий-

травень 

м. Київ НЕНЦ спільно з ДНУ 

«Інститут модернізації 

змісту освіти» 

3.  Науково-практична конференція лісівників березень м. Київ НЕНЦ 

4.  

Профільні курси підвищення кваліфікації для керівників 

учнівських лісництв  

березень м. Київ НЕНЦ за підтримки  

Національного університет 

у біоресурсів і 

природокористування 

України 

5.  

Форум  «Позашкільна освіта» березень -

квітень 

м. Полтава НЕНЦ спільно з 

Полтавським обласним 

еколого-натуралістичним 

центром учнівcької молоді 

6.  
Збір тренерів Ліги з патріотичного виховання квітень м. Київ НЕНЦ 

 

7.  Форум для екологів «Освіта для збалансованого розвитку»  квітень м. Київ НЕНЦ 

8.  

Всеукраїнський семінар-практикум для завідувачів відділами 

квітництва обласних закладів позашкільної освіти еколого-

натуралістичного профілю та вчителів біології закладів 

загальної середньої освіти 

квітень-

травень 

м. Київ НЕНЦ 

 



9.  

Педагогічний практикум «Світ творчості» для директорів  

обласних еколого-натуралістичних центрів (станцій юних 

натуралістів) закладів 

травень-

червень 

м. Одеса НЕНЦ спільно з Одеським 

обласним гуманітарним 

центром позашкільної 

освіти та виховання 

10.  
Семінар-практикум для заступників директорів обласних 

еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) 

травень м. Київ НЕНЦ 

 

11.  
Всеукраїнські збори директорів опорних шкіл об’єднаних 

територіальних громад 

травень м. Київ НЕНЦ 

12.  
Навчальний тренінг для координаторів програми GLOBE в 

Україні (он-лайн конференція) 

червень м. Київ НЕНЦ 

13.  

Навчальний семінар для директорів обласних еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) 

«Поліське коло» 

червень-

липень 

м. Рівне, м. Луцьк, 

Республіка Польща, 

Республіка Білорусь 

НЕНЦ спільно з 

Волинським обласним 

еколого-натуралістичним 

центром, Республіканським 

центром екології та 

краєзнавства 

(Республіка Білорусь) 

14.  

Семінар-нарада для директорів обласних еколого-

натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) 

вересень м. Біла Церква  

(Київська область)  

НЕНЦ спільно з 

Комунальним закладом 

Київської обласної ради 

«Центр творчості дітей та 

юнацтва Київщини» 

15.  
Форум фермерів (агрономів) вересень-

жовтень 

м. Київ НЕНЦ 

16.  
Цикл навчальних екологічних тренінгів «Моніторинг стану 

довкілля» для методистів відділів екології (5 сесій) 

жовтень-

квітень 

м. Київ НЕНЦ, науково-дослідні 

інститути м. Києва 

17.  
Цикл тренінгів по громадянській освіті за програмою «Я – 

громадянин України» (відповідно до поданих заявок) 

травень-

жовтень 

м. Київ НЕНЦ 

18.  
Цикл навчальних тренінгів педагогічних працівників творчих 

учнівських об’єднань біологічного, хімічного профілю 

(компетентісна підготовка до професійної сертифікації) 

травень-

жовтень 

м. Київ НЕНЦ  

19.  Форум молодих позашкільників грудень м. Київ НЕНЦ 

20.  
Звітна конференція – колегія директорів обласних закладів 

позашкільної освіти 

грудень м. Київ НЕНЦ 

21.  
Всеукраїнська школа методиста закладу позашкільної освіти протягом року 

 

м. Київ НЕНЦ 

22.  
Тренінг «Школа виховника - виховна робота» протягом року 

 

м. Київ НЕНЦ 



23.  
Авторські педагогічні студії з питань раннього розвитку та 

раннього навчання дітей в закладах позашкільної освіти 

еколого-натуралістичного профілю 

протягом року м. Київ НЕНЦ 

24.  
Профільні веб семінари з питань позашкільної еколого-

натуралістичної освіти (за окремим графіком) 

протягом року м. Київ НЕНЦ 

 

 


