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Програма курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти
Ліцензія: серія АЕ №270777
Очна сесія (змішана форма проведення)
22 – 26 березня 2021 р.
22 березня (понеділок)
формат проведення: онлайн
09:00 – 10:00

10:00 – 10:30

Моніторинг запитів із тематичних питань відповідно до змісту
програми курсів підвищення кваліфікації (засоби комунікації:
платформа Google Meet та телефон).

Вектор розвитку позашкільної освіти: виклики часу
(Вербицький
Володимир
Валентинович,
директор
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської
молоді Міністерства освіти і науки України, доктор
педагогічних наук, професор).
10.30-10.40
Щодо реалізації ключової реформи “Нова українська школа”
у позашкіллі
(Мачуський Валерій Віталійович, завідувач
лабораторії позашкільної освіти Інституту проблем виховання
НАПН України, канд. пед. наук, старш. наук. співр.).
10.40-11.00
Реформа освіти: що буде з учням 10-11 класів (Гриневич
Лілія Михайлівна, проректор з науково-педагогічної та
міжнародної
діяльності
Київського університету імені
Бориса Грінченка, канд. пед. наук, доцент )
11.00. -12.00.
Освітні закони України. Сучасна освітня нормативноправова база (Драган Ольга Анатоліївна, завідувачка
методичного відділу Національного еколого-натуралістичного
центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки України,
методист вищої категорії).

12.00-13.00

13.00-14.00
14:00-15:00

15:00 – 16:00

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00

Позашкільна освіта: нові громади – новий формат
(Дейнека Руслан Сергійович, депутат Харківської обласної
ради, перший заступник Мерефʼянського міського голови
Харківської області)
Перерва на обід.
Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти
в ЗПО (Захарова Алла Миколаївна, начальник відділу
позашкільної освіти управління роботи із закладами
професійно-технічної та позашкільної освіти департаменту
інституційного аудиту).
Формування внутрішньої системи забезпечення якості
освіти у закладах позашкільної освіти (Вергун Юрій
Валерійович, директор департаменту інституційного аудиту
Державної служби якості освіти України).
Освітнє середовище, управлінська діяльність у внутрішній
системі
забезпечення
якості
освіти
у
закладах
позашкільної освіти (Суркова Ганна Павлівна, директор
Кіровоградського обласного центру дитячої та юнацької
творчості).
Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам
(Інститут проблем виховання НАПН України).
23 березня (вівторок)

формат проведення: онлайн зустріч з використанням платформи Google
Meet.
09.00 – 11.00

11.00-12.00

Комплексна безпека життєдіяльності в закладах освіти
(Грімович
Юрій
Васильович,
начальник
відділу
електробезпеки, викладач Навчально-виробничого центру
«Професійна безпека»).
Модернізація
соціально-реабілітаційного
напряму
позашкільної освіти в контексті сучасних освітніх
тенденцій (Литовченко Олена Віталіївна, провідний
науковий співробітник лабораторії позашкільної освіти
Інституту проблем виховання, НАПН України, канд. пед.
наук).

12.00 – 13.00

13.00-14.00
14.00- 15.00
15.00 - 16.00

16.00-17.00
17.00-18.00

Організація інклюзивного навчання в ЗПО (КовальБардаш Людмила Вікторівна, провідний науковий спеціаліст
відділу
інклюзивного навчання Інституту спеціальної
педагогіки та психології імені Миколи Ярмаченка).
Перерва на обід.
Сучасні тренди в освіті та можливості ІКТ (Іванов Іван
Юрійович, засновник Центру нової освіти)
Психологічна готовність до соціальної взаємодії в освіті
(Сокол Любов Михайлівна, старший науковий співробітник
лабораторії морального, громадянського та міжкультурного
виховання Інституту проблем виховання НАПН України).
Онлайн-екскурс профільними закладами позашкільної освіти.
Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам
(Інститут проблем виховання НАПН України).
24 березня (середа)
формат проведення: очний

10.00 – 11.30
11.30 – 13.00

Захист творчих курсових робіт
Методологія створення та впровадження інноваційних
здоров’язбережувальних технологій (Глоба
Олександр
Петрович, професор кафедри ортопедагогіки, ортопсихології
та реабілітології НПУ імені М.П. Драгоманова, доктор
педагогічних наук, голова правління ГО «Життя без ліків»,
реабілітолог, ерготерапевт).
13.00-14.00
Перерва на обід.
14.00 – 15.30
Нормативно-правове
регулювання
оплати
праці
працівників закладів позашкільної освіти (Соломінчук
Вікторія Володимирівна, юрисконсульт Київської міської
організації профспілки працівників освіти і науки України).
15.30 – 17.00 Гімнастика для мозку: кінезіологічні вправи на перерві
(Бочарова Наталія Володимирівна, директорка дитячого
центру «Дивограй» м. Києва).
17.00-18.00 Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам
(Інститут проблем виховання НАПН України).

25 березня (четвер)
«Школа виховника» Виховного консорціуму Національного екологонатуралістичного центру МОН України та Інституту проблем
виховання Національної академії педагогічних наук України
місце проведення: актова зала НЕНЦ (ІІІ поверх)
формат проведення: очний
10.00 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00-13.00

13.00 - 14.00
14.00 - 17.00

17.00-18.00

10.00-13.00

Пошук ефективних технологій освітнього процесу
сучасного закладу освіти (Вербицький Володимир
Валентинович,
директор
Національного
екологонатуралістичного центру учнівської молоді Міністерства
освіти і науки України, доктор педагогічних наук, професор
академік Національної академії наук вищої освіти України,
голова Всеукраїнської громадської організації «Спілка освітян
України»).
Вміння переконувати як складова професіоналізму
вчителя (Бех Іван Дмитрович, директор Інституту проблем
виховання НАПН України, доктор психологічних наук,
професор, дійсний член (академік) НАПН України)
Освіта та економічний розвиток різних країн світу:
на прикладі Фінляндії, Японії, США (за матеріалами
книги
Джареда Даймонда “Переворот”) (Безусько
Алла Герасимівна, методист НЕНЦ, канд. біол. наук, доцент;
Голова науково-методичної комісії з біології, екології
та
природознавства МОЗ України).
Перерва на обід
Управління закладами позашкільної освіти в умовах змін
(Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних наук,
доцент кафедри філософії освіти дорослих ЦІППО УМО
НАПН України, кандидат педагогічних наук)
Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам
(Інститут проблем виховання НАПН України).
26 березня (п’ятниця)
Виконання підсумкових тестових завдань

13.00- 13.30

Підведення підсумків роботи курсів підвищення кваліфікації,
вручення посвідчень слухачам курсів.

