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Програма курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників, заступників керівників закладів 

позашкільної освіти  
Очна сесія (онлайн)

25 – 29 жовтня 2021 р.

25 жовтня (понеділок)

11.00 – 12.00  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.

12.00 – 13.00 Тренінг: Освітні технології розвитку дитини в закладах 
позашкільної освіти
Корнієнко Анна Володимирівна, провідний науковий 
співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту 
проблем виховання НАПН України, к.п.н., с.н.с.

13.00 – 14.00 Перерва на обід

14.30 – 16.30 Інтернет-сервіси та соціальні мережі як потужний 
освітній засіб у сучасному закладі освіти
Двойнічкова  Юлія  Сергіївна,  методист  Національного 
еколого-натуралістичного  центру  учнівської  молоді 
Міністерства освіти і науки України

16.30 - 18.00 Національна доповідь про стан і перспективи розвитку 
освіти в Україні
Національна академія педагогічних наук України

26 жовтня (вівторок)

10.00 – 11.30 Інтерактивна  лекція  «Про  Порядок  проведення 
інституційного  аудиту  закладів  дошкільної  та 
позашкільної освіти» 
Драган  Ольга  Анатоліївна, завідувачка  методичного 
відділу  Національного  еколого-натуралістичного  центру 



учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України, 
методист вищої категорії

11.30 – 13.00 Концепція створення в Україні національної системи 
моніторингу за станом здоров'я та надання корекційно-
реабілітаційних послуг
Глоба Олександр Петрович,  доктор педагогічних наук, 
професор, Українська Академія Наук, голова ради 
Освітньої Установи "Український ресурсний центр освітніх 
інновацій", голова правління ГО "Життя Без Ліків".

13.00 – 14.00 Перерва на обід
14.30 – 16.00 Майстер-клас: Інтерактивна панель як основний 

демонстраційний інструмент. 3Д друк і екологія. Від 
зменшення використання пластику до протезування
Камаралі Роман Вадимович, провідний інженер та 
розробник компанії «2D3D»;

Галицький Ілля, провідний інженер компанії «2D3D»

16.30 – 18.00 Консультації та підготовка до захисту творчих курсових 
робіт та підсумкового тестування

27 жовтня (середа)
10.00 – 11.30 Захист творчих курсових робіт (за особливих умов -   в 

онлайн режимі або в режимі «відеозапис»)

11.30 – 13.00 Психологічна  готовність  до  соціальної  взаємодії  в 
освіті Сокол  Любов  Михайлівна,  старший  науковий 
співробітник  лабораторії  морального,  громадянського  та 
міжкультурного виховання Інституту проблем виховання 
НАПН України

13.00 – 14.00 Перерва на обід

14.00 -  15.30 Цілі сталого розвитку у шкільній екологічній освіті 
Пруцакова Ольга Леонідівна, к.п.н., провідний науковий 
співробітник лабораторії позашкільної освіти Інституту 
проблем виховання НАПН України

15.30 -  17.00        Дієві прийоми розвитку критичного мислення 
Харченко Наталія Вікторівна, завідувачка лабораторії 
громадянського та морального виховання Інституту 



проблем виховання НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
редактор видавництва «Шкільний світ»

17.00 – 18.00          Національна доповідь про стан і перспективи розвитку 
освіти в Україні
Національна академія педагогічних наук України

 

28 жовтня (четвер)

Всеукраїнська школа виховника

10.00 - 11.30 Управління закладами освіти в умовах змін
Просіна  Ольга  Володимирівна,  к.п.н.,  завідувач  кафедри 
філософії  і  освіти  дорослих  ЦІПО  ДЗВО  «Університет 
менеджменту  освіти»,  керівник  ГО  «Центр  освітніх 
ініціатив «Толока»

11.30 -  13.00  Як написати статтю у педагогічне видання 
Харченко Наталія Вікторівна, завідувачка лабораторії 
громадянського та морального виховання Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, старший науковий співробітник, 
редактор видавництва «Шкільний світ»

13.00 - 14.00 Перерва на обід

14.00 -  15.30  Soft skills – м’які навички для успішної кар’єри
Просіна  Ольга  Володимирівна,  к.п.н.,  завідувач  кафедри 
філософії  і  освіти  дорослих  ЦІПО  ДЗВО  «Університет 
менеджменту  освіти»,  керівник  ГО  «Центр  освітніх 
ініціатив «Толока»

15.30 - 17.00 Проєктування  змісту  навчальних  програм  для 
позашкільної освіти 
Корнієнко  Анна  Володимирівна,  провідний  науковий 
співробітник  лабораторії  позашкільної  освіти  Інституту 
проблем виховання НАПН України, кандидат педагогічних 
наук, старший науковий співробітник

17.00 - 18.00        Життя підлітка як цінність: поради вчителям та 
батькам
НАПН України Інститут проблем виховання 



29 жовтня (п’ятниця)

10.00 - 12.00 Підсумкове тестування 

12.00 - 12.30 Ознайомлення з результатами підсумкового тестування

12.30 - 13.00 Підведення  підсумків  роботи  курсів  підвищення 
кваліфікації, вручення посвідчень слухачам курсів.
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