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Директорам закладів позашкільної
освіти
Директорам закладів дошкільної
освіти

Про проведення авторських педагогічних
студій з питань раннього розвитку та
раннього навчання дітей

Відповідно  до  наказу  Міністерства  від  04.01.2018  № 12  «Про
затвердження Плану семінарів-практиків для педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти на 2018 р.)» Національний еколого-натуралістичний центр
учнівської  молоді  Міністерства  освіти  і  науки  України  спільно  з  Дитячим
центром розвитку «ДивоГрай» протягом 2018 р.  м. Києві в рамках підвищення
кваліфікації  педагогічних  працівників  ініціюють  проведення  авторських
педагогічних студій з питань раннього розвитку та раннього навчання дітей.

По  завершення  навчання  всі  учасники  отримають  сертифікат
встановленого зразка.

На  навчання  запрошуються вчителі-практики  закладів  позашкільної,
дошкільної  і  загальної  середньої  освіти,  педагоги  шкіл  раннього  розвитку
різних форм власності.

Графік  проведення  авторських  педагогічних  студій  з  питань  раннього
розвитку та раннього навчання дітей:

23 лютого 2018 р.
Авторська  майстерня  «Нейропсихологічний  підхід  у  розвитку

дошкільників та молодшого школяра». Автор: Марина Кузьменко, психолог,
нейропсихолог,  член  Всеукраїнської  арттерапевтичної  асоціації,  психолог
Консультативно-діагностичного центру Шевченківського району м. Києва.

30 березня 2018 р.
Авторська  майстерня:  «Прийоми  фантазування  в  ТРИЗ  педагогіці

або  творчість  за  правилами». Автор:  Кисиль  Євгенія,  дитячий  психолог,
авторка  програм  «Baby Start»,  «Эйдетика  для  малышей»,  «Вытворяшки»,
співавтора проектів «CREABOX» и «CreaMix»; ведуча тренінгів для педагогів
та батьків.
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квітень 2018 р. (дата проведення уточняється)
тренінг: «Аутизм: виклики та рішення».

15 травня 2018 р.
Авторська  майстерня:  «Чарівне  малювання»,  як  метод

прапівкульного  малювання  в  роботі  з  дітьми».  Автор:  Олена  Ладан,
психолог вищої категорії, арт-терапевт, ізотерапевт.

Для участі  у заходах необхідно пройти онлайн-реєстрацію, заповнивши
форму, за адресами: 

авторська  майстерня  «Нейропсихологічний  підхід  у  розвитку
дошкільників та молодшого школяра» -  https://nenc.gov.ua/?page_id=12985;

авторська  майстерня:  «Прийоми  фантазування  в  ТРИЗ  педагогіці
або творчість за правилами» - https://nenc.gov.ua/?page_id=12987;

тренінг:  «Аутизм:  виклики  та  рішення»  -  https://nenc.gov.ua/?
page_id=12991;

авторська  майстерня:  «Чарівне  малювання»,  як  метод  прапівкульного
малювання в роботі з дітьми» - https://nenc.gov.ua/?page_id=12989.

Регламент  роботи,  інформація  про  зміст  авторських  майстерень  буде
надісланий учасникам додатково.

Навчання буде відбуватись на базі НЕНЦ: м. Київ, вул. Вишгородська, 19,
Національний  еколого-натуралістичний  центр  учнівської  молоді.  Проїзд  від
залізничного вокзалу м. Київ: маршрутним таксі № 558 або № 181 до зупинки
«Мостицька».

Проведення першої авторської майстерні «Нейропсихологічний підхід у
розвитку дошкільників та молодшого школяра» заплановано на 23 лютого.

Регламент роботи:
з 9.00- 11.00- реєстрація учасників;
3 11.00- 17.00 – проведення занять;
17.00-17.30 – підведення підсумків, вручення сертифікатів;
з 17.30 – роз’їзд.
Просимо взяти до відома, що витрати на відрядження здійснюються за

рахунок організації, що відряджає, оплата за навчання: 
Оплата  за  навчання  -  400 грн.  (вартість  навчання  за  одну  майстерню).

Реквізити  для  оплати:  ТОВ  «Дивограй»,ЄДРПОУ  37508601,  Р\р
26002060860938 в КФ ПАТКБ «Приватбанк» в м. Києві МФО 321842, адреса:
04108, м. Київ, пр-т Правди, 64.

Детальна інформація – за тел.: 0 (44) 430-04-91,  0677998746 (заступник
директора Кліменко Вікторія Іванівна); Наталія Бочарова, директорка Дитячого
центру розвитку «ДивоГрай» (0688030264).

Директор НЕНЦ
доктор педагогічних наук,
професор В. В. Вербицький
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