
Проект
плану

всеукраїнських заходів з підвищення кваліфікації педагогічних працівників
позашкільних навчальних закладів

на 2018 рік

№
п/п

Назва заходу Терміни
проведення

Місце
проведення

Відповідальний

Еколого-натуралістичний  напрям позашкільної освіти

1 Конгрес з методики навчання природничих дисциплін в середній та 
вищій школі

січень м. Київ НЕНЦ

2 Всеукраїнська науково-практична конференція до Міжнародного Дня 
Лісу «Відтворимо ліси разом»

березень м. Київ НЕНЦ 

3 Всеукраїнський освітянський форум «Освіта для збалансованого 
розвитку»

квітень м. Київ НЕНЦ

4 Семінар-практикум для заступників директорів обласних еколого-
натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)

травень м. Запоріжжя НЕНЦ,
КЗ «Запорізький 
обласний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді»

5 Педагогічний практикум «Світ творчості» для директорів  обласних 
еколого-натуралістичних центрів (станцій юних натуралістів) закладів

червень м. Вінниця Національний еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді (далі 
-  НЕНЦ),
Вінницька  обласна
станція  юних
натуралістів

6 Всеукраїнський форум «Ранній розвиток дитини – право кожного» червень м. Київ НЕНЦ 
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7. Семінар-нарада для директорів обласних еколого-натуралістичних 
центрів (станцій юних натуралістів)

жовтень Сумська НЕНЦ, 
Комунальний  заклад
Сумської обласної ради –
обласний  центр
позашкільної  освіти  та
роботи  з  талановитою
молоддю

8 Четвертий Форум українських патріотичних справ «Ми-Українці» жовтень м. Київ НЕНЦ
9 Всеукраїнська серпнева конференція «Педагогічний пошук - 2018» для

методистів,  керівників  творчих  учнівських  об’єднань  біологічного,
еколого-натуралістичного напряму, вчителів біології 

серпень м. Київ НЕНЦ 

10. Навчальний тренінг для координаторів програми Globe в Україні червень м. Івано-
Франківськ

НЕНЦ, Івано-
Франківський обласний
еколого-
натуралістичний центр 
учнівської молоді 

11 Курси з охорони праці та безпеки життєдіяльності Протягом 
року

м. Київ НЕНЦ 

12 Цикл екологічних тренінгів «Моніторинг стану довкілля» жовтень-
квітень

м. Київ НЕНЦ

13 Цикл тренінгів по національно-патріотичному вихованню за 
програмою «З Україною в серці»

жовтень-
травень

м. Київ НЕНЦ

14 Цикл навчальних тренінгів із підготовки вчителів біології та керівників
творчих учнівських об’єднань біологічного профілю до професійної 
сертифікації

жовтень-
травень

м. Київ НЕНЦ

15. Всеукраїнська школа методиста позашкільного навчального закладу. 
Відділення:

- методичне;
- садівниче;
- квітково-декоративне

квітень, 
жовтень

м. Київ НЕНЦ

16 Школа для тренерів із патріотичного виховання квітень визначається НЕНЦ, 
співорганізатор 
визначається

17 Школа виховників квітень м. Київ НЕНЦ
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18 Авторські педагогічні студії з питань раннього розвитку та раннього 
навчання дітей (відповідно до поданих заявок)

Протягом 
року

м. Київ НЕНЦ

19 Педагогічний колоквіум з проблеми наступності дошкільної та 
початкової освіти

квітень,
жовтень

м. Київ НЕНЦ,
Інститут проблем 
виховання НАПН 
України

20 Виїзна методична рада квітень м. Чернігів НЕНЦ,
КЗ «Чернігівська обласна
станція  юних
натуралістів»

21 Виїзна педагогічна рада червень м. Ужгород НЕНЦ,
Закарпатський
обласний  еколого-
натуралістичний центр

22 Профільні веб семінари з питань позашкільної еколого-
натуралістичної освіти

Протягом 
року

м. Київ НЕНЦ

Педагогічні читання
23. Педагогічні читання з питань професійної орієнтації школярів та 

формування у них готовності до професійного самовизначення для 
керівників учнівських виробничих бригад, трудових аграрних 
об’єднань загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

вересень

24 Читання Сухомлинського для керівників учнівських лісництв 
загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

вересень

25 Симеренківські читання для керівників творчих об’єднань садівничого
профілю

жовтень м. Київ НЕНЦ

Фахові заочні педагогічні конкурси
26 Відкритий  рейтинг  якості  позашкільної  освіти  «Золота  когорта

позашкільників»
протягом 
року

м. Київ НЕНЦ

27 Всеукраїнська  щорічна  заочна  виставка  видавничої  продукції  з
еколого-натуралістичного  напряму.  Заочні  педагогічні  читання
«Позашкільна педагогіка»

протягом 
року

м. Київ НЕНЦ

28 Всеукраїнський  конкурс «Цікава школа» протягом 
року

м. Київ НЕНЦ
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29 Всеукраїнський конкурс програм, навчально-методичних матеріалів та
віртуальних  ресурсів  з  еколого-натуралістичного  напряму
позашкільної освіти

протягом 
року

м. Київ НЕНЦ

30 Всеукраїнський  конкурс-огляд  тепличного  господарства
загальноосвітніх  та  позашкільних  навчальних  закладів  «Дивовижна
теплиця 

протягом 
року

м. Київ НЕНЦ

Перспективний план-графік
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

позашкільних навчальних закладів, 
заступників директорів з виховної роботи, педагогів-організаторів

на 2018 рік, 
які проводить  Національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді*

№
п\п

Категорії слухачів Термін проведення Форма навчання

1. Методисти позашкільних навчальних закладів січень-лютий очно-дистанційна
2 Керівники творчих учнівських об’єднань січень-лютий очно-дистанційна
3 Директора позашкільних навчальних закладів квітень очно-дистанційна
4 Заступники директорів позашкільних навчальних закладів жовтень-листопад 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.
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