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Програма курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів позашкільної освіти 

Ліцензія: серія АЕ №270777 

Очна сесія (за змішаною формою проведення) 

21 – 25  лютого 2022 р. 

21 лютого (понеділок) 

формат проведення – змішаний: офлайн та онлайн зустріч з 

використанням платформи  Microsoft Teams за посиланням   

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_OTMyZTI2NjUtYzQxNi00OTlkLTgzNzYtODlhMDUzYzFk

N2Ez%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222406ee14-ec5f-4a45-

ab58-fa306f78e9e4%22%2c%22Oid%22%3a%22a581b2e9-0562-479f-bff8-

fb059adbb5a6%22%7d 

до  09:30 заїзд, реєстрація слухачів курсів (каб. №23, ІІ поверх). 

09:30 – 09:40 Організаційна нарада. Вхідна діагностика. Моніторинг 

запитів із тематичних питань відповідно до змісту програми 

очної сесії курсів підвищення кваліфікації. 

09.40-10.30  Вербицький Володимир Валентинович, директор 

Національного еколого-натуралістичного центру учнівської 

молоді Міністерства освіти і науки України, доктор 

педагогічних наук, професор. 

Лекція. Вектор розвитку позашкільної освіти: виклики 

часу 

10.30-11.30       Драган Ольга Анатоліївна, завідувачка методичного 

відділу Національного еколого-натуралістичного центру 

учнівської молоді Міністерства освіти і науки України, 

методист вищої категорії. 

Інтерактивна лекція. Освітні закони України: Закон 

України «Про позашкільну освіту». 

11.30 -13.00  Пінчук Микола Олександрович, завідувач відділу аграрних 

досліджень та рослинництва Національного еколого-



натуралістичного центру учнівської молоді Міністерства 

освіти і науки України, методист вищої категорії. 

Дослідницька робота на НДЗД 

13.00-14.00  Перерва на обід. 

14:00-15:00 Боднар Оксана Степанівна, доктор педагогічних наук, 

доцент, професор кафедри педагогіки та менеджменту 

освіти Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка. 

Впровадження академічної доброчесності у системі 

управління освітнім процесом у закладі освіти  

15:00 – 16:30 Адамчук-Чала Надія Іванівна, доктор біологічних наук, 

ст.н.с. Інституту агроекології і природокористування 

НААН України 

Формування рослинно-мікробних комплексів штучних і 

природних екосистем 

 16:30 – 18:00 Інклюзивна освіта: від основ до практики 

(Інститут проблем виховання НАПН України). 

22 лютого (вівторок) 

формат проведення – змішаний: офлайн та онлайн зустріч з 

використанням платформи  Microsoft Teams. 

10.00 – 11.30 Грімович Юрій Васильович, начальник відділу 

електробезпеки, викладач Навчально-виробничого центру 

«Професійна безпека» 

Комплексна безпека життєдіяльності в закладах освіти  

11.30-13.00 Ленів Зоряна Павлівна, кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри професійної освіти та інноваційних 

технологій ДВНЗ «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника», голова ГО «СМАРТ-

Персона» 

 Умови забезпечення ефективної інклюзії. Технології 

інклюзивного навчання.  

13.00-14.00 Перерва на обід.  

14.00- 15.00 Федоренко Наталя Миколаївна, заступник координатора 

програми GLOBE в Україні 

 Фенологічні спостереження в рамках програми GLOBE 

15.00 - 16.30  Мазур Петро Олександрович, завідувач лабораторії 

садівництва Національного еколого-натуралістичного 



центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України, методист вищої категорії. 

Інтерактивна лекція. Вегетативне розмноження 

плодових культур 

16.30-18.00            Життя підлітка як цінність: поради вчителям та 

батькам 

(Інститут проблем виховання НАПН України). 

 

23 лютого (середа) 

формат проведення – змішаний: офлайн та онлайн зустріч з 

використанням платформи  Microsoft Teams. 

10.00 – 11.00 Вербицький Володимир Валентинович, директор 

Національного еколого-натуралістичного 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» 

Пошук ефективних технологій освітнього процесу 

сучасного закладу освіти   

11.00-13.00  Просіна Ольга Володимирівна, кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри філософії освіти дорослих ЦІППО 

УМО НАПН України, кандидат педагогічних наук  

Сучасні технології організації освітньої діяльності в 

закладах позашкільної освіти  

13.00-14.00  Перерва на обід. 

14.00 – 15.00  Козленко Валентина Панасівна, завідувачка Народного 

музею хліба Національного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді Міністерства освіти і науки 

України, методист вищої категорії. 

 Музейна педагогіка в закладі позашкільної освіти 

 15.00 – 16.00   Бочарова Наталія Володимирівна, директорка дитячого 

центру «Дивограй» м. Києва  

Гімнастика для мозку: кінезіологічні вправи на перерві  

16.00 – 17.00 Кузьменко Марина Владосівна, бакалавр медицини, 

магістр психології, психолог КНП «Консультативно-

Діагностичний центр» м. Києва 

Гіперактивна дитина в закладі позашкільної освіти . 

17.00-18.30      Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам 



(Інститут проблем виховання НАПН України). 

24 лютого (четвер) 

формат проведення – змішаний: офлайн та онлайн зустріч з 

використанням платформи  Microsoft Teams. 

10.00 - 11.00 Корнієнко Анна Володимирівна, провідний науковий 

співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту 

проблем виховання НАПН України, канд. пед. наук, старш. 

наук. співр.  

Освітні технології розвитку дитини у закладах 

позашкільної освіти. 

11.00 - 11.30 Мачуський Валерій Віталійович, завідувач лабораторії 

позашкільної освіти Інституту проблем виховання НАПН 

України, канд. пед. наук, старш. наук. співр. 

 Щодо реалізації ключової реформи «Нова українська 

школа» у позашкіллі 

11.30-12.00  Захист творчих курсових робіт 

12.00 - 13.00  Перерва на обід 

13.00 - 14.00 Трансфер до Українського державного центру 

позашкільної освіти  

14.00 - 17.00  Виїзне заняття на базі Українського державного центру 

позашкільної освіти  

Діяльність різножанрових гуртків Українського державного 

центру: специфіка освітнього та виховного процесу, 

методичний супровід як засіб зростання педагогічного 

досвіду та діалог підходів до вирішення проблем 

позашкільної освіти 

17.00-18.00  Трансфер до НЕНЦ 

18.00-19.00      Життя підлітка як цінність: поради вчителям та батькам 

(Інститут проблем виховання НАПН України). 

25 лютого (п’ятниця) 

формат проведення – змішаний: офлайн та онлайн зустріч з 

використанням платформи  Microsoft Teams. 

09.30-11.30   Федоров Валерій Євгенович, завідувач лабораторії 

прикладної екології «Школа народних ремесел» НЕНЦ 

Майстер-клас. Здоров’язберігаючі технології навчання 

через народні ремесла   

11.30-13.30   Виконання підсумкових тестових завдань  



13.30- 14.00 Підведення підсумків роботи курсів підвищення 

кваліфікації,  вручення посвідчень слухачам курсів. 

Після 14.00     Від’їзд 

 

 


