
Питання які найчастіше зараз задають позашкільники 

(за інформацією МОН України) 

1.  Як будемо працювати 

2.  Які умови оплати праці під час карантину?  

3.  Як заповнювати журнали під час онлайн навчання? 

4.  Які освітні платформи для роботи позашкілля та мотивація дітей на 

дистанційну роботу? 

5.  Як правильно записати журнали гурткової роботи за період 

карантину  

6.  Щодо організації освітнього процесу у закладі позашкільної освіти 

під час карантину та ведення журналів обліку гурткової роботи 

7.  Інструменти для проведення масових заходів для вихованців гуртків 

туристського напрямку.  

8.  Чи буде виданий в майбутньому посібник (рекомендації) для 

керівників гуртків по дистанційному навчанні? 

9.  Як відкоригувати освітню програму у зв'язку з дистанційним 

навчанням? 

10.  Нормативна база організації інклюзивного навчання в 

позашкільному закладі 

11.  Цікаві виступи, цікаві теми, хочу взяти участь 

12.  Як оцінюватимуться онлайн-конкурси художньо-технічного 

профілю, плюси та мінуси 

13.  Чи будуть вводитись в наступні програми курсів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників питання дистанційного 

навчання? 

14.  Заповнення журналу під час та після карантину 

15.  Організація дистанційної роботи методиста ЗПО 

16.  Організація інклюзивної освіти в позашкільному закладі 

17.  При написанні навчальної програми чи потрібно враховувати 

дистанційний формат навчання (збільшення теоретичних годин)  

18.  Які перспективи для розвитку закладів позашкільної освіти? 

19.  Організація дистанційної роботи методиста туристсько-

краєзнавчого та еколого-натуралістичного напрямків закладу 

позашкільної освіти під час карантинного періоду 

20.  Карантин і позашкілля 

21.  Як закінчувати навчальний рік? Чи можна робити у червні звітні 

концерти? 

22.  Дистанційна робота та журнали гурткової роботи 

23.  Під час дистанційної роботи з гуртківцями не реально розглянути 

всі теми з календарного планування. Як заповнювати журнал 

гурткової роботи? 

24.  Інституційний аудит ЗПО 

25.  Дистанційна освіта у сільській місцевості 

26.  Яким чином керівники мають звітувати про проведену ними роботу 

під час карантину? Чи мають право їх змушувати писати ці звіти?  

27.  Необхідність змін в типовому штатному розкладі ЗПО. Зокрема, 



питання тарифних розрядів завідувачів методичних та оргмасових 

відділів ЗПО 

28.  Робота закладів позашкільної освіти в умовах позашкілля 

29.  Як ефективно організовувати виховну роботу ПНЗ дистанційно? 

30.  Про методи об'єднання онлайн і офлайн освіти 

31.  Як, після карантину, будуть працювати заклади позашкільної 

освіти? 

32.  Про співпрацю з громадами 

33.  Щодо ведення документації. 

34.  Планування та завершення навчання 

35.  Як бути з дитиною інвалідом, яка не може виходити з дому? Або 

швидко втомлюється, и усі сили будуть уходити на дорогу до 

навчального закладу. Інклюзивне навчання не буде ефективним з 

такими вадами. Як бути? 

36.  Виконання навчальних планів і програм за поточний навчальний рік 

37.  Як організувати дистанційне навчання у позашкіллі?  

38.  Дізнатися і навчитися багато нового  

39.  Врегулювання роботи під час карантину в позашкільній освіті 

40.  Як подавати заявку на гранти для проектів комунального закладу 

освіти? 

41.  Цікавить туристсько-краєзнавчий напрям, його розвиток. 

42.  Підтримка на законодавчому рівні дистанційного навчання у 

закладах позашкільної освіти 

43.  Які онлайн платформи краще використовувати для хореографії та 

спортивних гуртків 

44.  Чи є можливість проведення семінарів по вокалу на всеукраїнському 

рівні.  

45.  Чи обов'язково з інклюзивною дитиною має бути асистент на гуртку. 

46.  Як якісного організувати дистанційну роботу в ПНЗ 

47.  Дистанційна робота 

48.  Чи обов'язково з інклюзивною дитиною має бути асистент на гуртку. 

49.  Перспективи розвитку позашкільної освіти 

50.  Чи будуть переводити наші мистецькі заклади з міністерства 

Культури в міністерство Освіти? 

51.  Чому для молодшого шкільного віку дуже мало Міністерських 

програм із еколого-натуралістичного профілю?  

52.  Робота закладів на канікулярний період.  

53.  Проведення масових заходів дистанційно  

54.  Інтерактивні технології 

55.  Дистанційна робота під час карантину? Ведення журналу керівника 

гуртка під час карантину? 

56.  Нетрадиційні форми проведення дистанційних занять в гуртках 

57.  Інклюзивне навчання, методика, організація роботи 

58.  Перспективні напрямки розвитку позашкільної освіти 

59.  Актуальні теми з образотворчого мистецтва на дистанційних 



заняттях 

60.  Як правильно організувати зворотній зв'язок з вихованцями? 

61.  Методи роботи у вокально - хоровій діяльності  

62.  Все буде цікаво 

63.  Чи є обов'язковим створення відеоуроків для керівника гуртка? 

64.  Все цікаво 

65.  Сучасні вимоги до роботи ПНЗ 

66.  Коли позашкілля буде фінансуватись з державного бюджету?  

67.  Все цікаво 

68.  Як якісно працювати дистанційно з хором молодших класів? 

69.  Ведення журналів гурткової роботи під час карантину 

70.  Якість та проблеми дистанційного навчання 

71.  Як правильно заповнити журнали за період карантину, чи треба 

видавати наказ про невиконання програми? 

72.  Хотіла прослухати лекцію 

73.  Чи можна сподіватись на нові міністерські програми на наступний 

навч. рік?  

74.  Організація дистанційного навчання у позашкільної освіті 

75.  Як підвищити кількість учнів, які беруть участь у дистанційній 

роботі? 

76.  Доцільність використання Google Classroom у позашкільній освіті 

77.  Навчально-виховне планування. Що нового? 

78.  Дистанційна робота в хореографічному колективі 

79.  Які програми найбільше підходять для проведення відео 

конференцій? 

80.  Музична дистанційна освіта  

81.  Якими є критерії успішності організації дистанційного навчання у 

ЗПО? 

82.  Як правильно заповнити журнал планування і обліку гурткової 

роботи за час карантину. 

83.  Що нам дасть новий Закон про позашкільну освіту ? 

84.  Як вижити під час карантину? 

85.  Як заповнювати журнали під час карантину 

86.  Які поради для викладачів, які навчають дітей грати на музичних 

інструментах 

87.  Які цікаві методи дистанційного навчання вихованців Ви 

запровадили у Вашому закладі? 

88.  Які засоби онлайн навчання, можливо, затвердять після закінчення 

карантину? 

89.  Все цікаво 

90.  Дистанційна робота в позашкіллі для вихованців та керівників 

гуртків 

91.  Мета - ознайомитись з матеріалами лекції даної теми, застосування 

корисного досвіду у професійній діяльності. 

92.  Які перспективи оплати праці позашкілля? 



93.  Як підвищити знання комп'ютерної грамотності, удосконалити 

практичні навички проведення дистанційної роботи у ЗПО? 

94.  Проведення арт-занять у дистанційному форматі  

95.  Впровадження новітніх освітніх технологій у позашкільну освіту 

96.  Яким має бути керівник позашкільної освіти? 

97.  Які форми дистанційної освіти найбільш результативні? 

98.  Чи бути дистанційній формі навчання у позашкілля після 

карантину?  

99.  Коли свідоцтва про позашкільну освіту увійдуть у навчальну 

частину середньої школи? 

100.  Які є ефективні форми організації дистанційного навчання гурткової 

роботи? 

101.  Цікаві форми, методи в дистанційній роботі гуртка хореографії  

102.  Як оцінювати випускників з фаху образотворчого мистецтва 

онлайн? Які терміни?  

103.  Оформлення ділової документації під час карантину 

104.  Методологічні засади історичного краєзнавства в умовах карантину 

105.  Робота кінних секцій 

106.  Як вирішити питання технічного оснащення педпрацівника в умовах 

дистанційного навчання 

107.  Як займатися хореографією (сучасні танці) дистанційно? 

108.  Науково-методичний супровід дистан. навчання в ЗПО 

109.  Як провести захід он-лайн "Останній дзвоник" та "Випускний"? Які 

можна використати можливості програм для проведення?  

110.  Які перспективи створення єдиної онлайн-платформи для реалізації 

дистанційного навчання вихованців гуртків еколого-

натуралістичного напряму?  

111.  Як правильно оформити звіт про дистанційно роботу? 

112.  Організація випускних, перевідних екзаменів, академконцертів в 

умовах карантину. діяльності 

113.  Яким чином керівники гуртків-сумісники мають здійснювати літні 

походи, якщо вони 31 травня звільнені згідно контракту? 

114.  Всі теми цікаві 

115.  Правові підстави дистанційного навчання в закладі позашкільної 

освіти  

116.  Спільна діяльність МАПО та лідерів учнівського самоврядування 

117.  Робота позашкільного закладу під час карантину 

118.  Дуже цікаво ознайомитися з досвідом роботи інших закладів 

позашкільної освіти 

119.  Як керівникам гуртків заповнити журнали обліку роботи гуртків 

після карантину? 

120.  Як організувати методичний супровід педагогічним працівникам у 

дистанційному режимі фізкультурно-спортивного напрямку.  

121.  Форма звітності та практичне оцінювання під час дистанційного 

навчання фізкультурно-спортивного напрямку ? 

122.  Интересуют все , поставленные Вами 



123.  Як залучити більшість дітей активніше брати участь під час 

дистанційного навчання? 

124.  1. Не всі (педагоги та діти, батьки) мають технічні можливості для 

дистанційної освіти, та й знань і вмінь у ІКТ, особливо у старших 

педагогів, бракує. Як вчинити в даному випадку?  

2. Як заповнювати (і чи заповнювати) Журнали гурткової роботи, 

адже не всі теми, особливо практичні, можна подати дистанційно? 

125.  Яс стимулювати дітей молодшого віку до дистанційного навчання 

126.  Наиболее эффективные методы проведения дистанционных занятий 

в театр. коллективах 

127.  Як зміцнити зв'язки зі школами? 

128.  Оформлення документації (журнали планування та обліку роботи 

гуртка позашкільної установи) під час карантину 

129.  Ведення документації, платформи ДН  

130.  Як заповнювати журнал за період карантину? Як планувати роботу 

керівників гуртків в літній період? 

131.  Форми дистанційної роботи науково-технічних гуртків 

132.  Як завершити навчальний рік керівникам гуртків - сумісникам, які 

не виконували роботу дистанційно? Чи можуть вони у новому 

навчальному році переходити на наступний рівень навчання? 

133.  Чи є онлайн-платформи для позашкільної освіти? 

134.  Групові заняття 

135.  Чи планують перенести музичні заклади в освіту  

136.  Які є новітні методики роботи для закладів позашкільної освіти? 

137.  Як провести дистанційну роботу з сумісниками, які працюють в 

сільській місцевості, де майже відсутній мобільний зв’язок та 

інтернет? Щоб подзвонити треба залісти на дерево або 3 км йти до 

возвишеності 

138.  Які ефективні методи дистанційної роботи у позашкільних 

закладках під час карантину 

139.  Як організувати випускний? 

140.  Засоби дистанційної позашкільної освіти 

141.  Форми і методи дистанційної освіти в позашкіллі 

142.  Про проведення обласних і всеукраїнських заходів з учнівською 

молоддю 

143.  Як працювати з вихованцями під час карантину, якщо вони 

перевантажені уроками на дистанційному навчанні?  

144.  Цікава вся інформація по темі питання 

145.  Мотивація вихованців до діяльності в умовах карантину 

146.  Робота позашкілля в нових умовах 

147.  Введення апітерапії в позашкілля 

148.  Чи є ймовірність того, що працю педагогічного працівника закладу 

позашкільної освіти прирівняють до праці вчителя у ЗЗСО та 

викладача профтехучилища та технікуму? 

149.  Цікавить все. 

150.  Отримати практичні поради. 



151.  Планування дистанційної роботи у навчальних програмах 

152.  Які форми дистанційної роботи в ЗПО є найбільш перспективними? 

153.  Оформлення журналів обліку гурткової роботи 

154.  Методичне забезпечення в сучасних умовах 

155.  Інструкція щодо оформлення в журналах роботи в період карантину 

156.  Як оформити відпрацювання (часткове відпрацювання) навчальних 

програм в гуртках, в яких керівники гуртків працюють за 

сумісництвом у зв’язку з тим, що з початку карантину оплата 

зазначеним педагогам не здійснювалась? 

157.  Заповнення журналу обліку роботи гуртка у період дистанційного 

навчання 

158.  Дистанційна робота в умовах карантину 

159.  Чи потрібно здавати звіт про проведену дистанційну роботу з 

дітьми? 

160.  Як оформити документацію керівника гуртка в умовах карантину, 

якщо педагог знаходився на карантині з оплатою праці 2/3 від 

середньої заробітної плати? 

161.  Оформлення документації та журналів під час дистанційної роботи? 

162.  Як оформлювати гурткову документацію по закінченню 

навчального року 

163.  Відпустка педагогічних працівників позашкільних освітніх закладів 

164.  Форми та методи дистанційної роботи адміністрації  

165.  Як заповнювати журнали планування та обліку роботи гуртка в 

період карантину, дистанційної роботи : відповідно до календарно- 

тематичних планів гуртка , чи вказувати також роботу, яка 

здійснювалася керівником гуртка ( дистанційна з дітьми, методична 

, самоосвітня діяльність )? 

166.  Психологічні проблеми вчителя та учня при дистанційному 

навчанні. 

167.  Цікавить організація роботи гуртків декоративно-ужиткового 

мистецтва під час карантину 

168.  Роль позашкілля у психологічній реабілітації вихованців після 

карантину. Чи планується запровадити подібну програму хоча б на 

перші тижні занять? Якщо так, то чи заплановані відповідні курси 

для педагогів позашкілля?  

169.  Робота гуртків (інструментальна та вокальна) дистанційно 

170.  Чи буде конкретно офіційний лист МОН щодо дистанційної роботи? 

(Вкрай необхідний для фінансових органів) 

171.  Робота гуртків естетичного напрямку (танцювальні, хореографічні) 

в умовах дистанційного навчання. Звіт керівника гуртка в умовах 

дистанційного навчання.  

172.  1. Як перевести вихованця ДЮСШ на наступний етап підготовки без 

виконання ним контрольно-перевідних нормативів, а саме 

встановлених вимог, зазначених у навчальних програмах з видів 

спорту, через карантин? 2. Як вести журнал обліку роботи групових 

занять Дитячо-юнацької спортивної школи під час карантину? 



173.  2/3 заробітньої плати педагогічним працівникам ЗПО: чи законно, як 

організувати роботу закладу за такої умови?; індивідуальний план 

роботи педагоги ведуть?. Дякую 

174.  Забезпечення сучасними навчальними програмами 

175.  Як оцінювати учня під час дистанційного навчання? 

176.  Як створювати відео для онлайн заняття? 

177.  Як налагодити дистанційну роботу закладів позашкільної освіти? 

178.  Ведення гурткової документації під час карантину 

179.  Які найефективніші форми дистанційної роботи  

180.  Дистанційна робота керівника гуртка 

181.  Як заохотити дітей, які навчаються дистанційно 

182.  Дистанційним робота як правильно організувати 

183.  Як більше залучити дітей до дистанційної роботи, якщо вони 

перевантаженні школою 

184.  Організація набору учнів в режимі дистанційної роботи 

185.  Цікавить, як працюють ЗПО дистанційно під час карантину 

186.  Організація дистанційного навчання у вокальному гуртку(для 

ансамбля) з сольниками простіше 

187.  Сертифікація педагогів ЗПО 

188.  Як заповнювати журнали вчителем сумісникам під час карантину? 

189.  Як правильно заповнити журнал обліку роботи гуртка? 

190.  Внутрішній контроль як функція управління навчально-виховним 

процесом в умовах дистанційного навчання.  

191.  Про атестацію 

192.  Як провести заліки в гуртках для видачі свідоцтва про позашкільну 

освіту  

193.  Безпека в інтернеті; виконання навчальних програм, заповнення 

документації щодо роботи гуртків 

194.  Дистанційне навчання в системі онлайн 

195.  Як організувати звітну дистанційну роботу (гурткові журнали) 

196.  Яким документом регламентується оплата праці зовнішнім 

сумісникам з погодинною оплатою під час карантину. (якщо ці 

керівники гуртків працюють з дітьми дистанційно) 

197.  Критерій якості дистанційної освіти у позашкіллі 

198.  Перспективи розвитку позашкільної освіти саме у закладах ПНЗ? 

199.  Які сучасні технології можна застосувати в роботі з вокальним 

колективом? 

200.  Сучасні комп'ютерні онлайн-програми для дистанційного навчання 

у позашкільної освіті 

201.  Які перспективи нашої асоціації? Чи підтримує нас держава? 

202.  Чи правомірно при дистанційній роботі позашкільного закладу 

педагогічних працівників на 2/3 з/п? 

203.  Ведення журналів гурткової роботи під час дистанційного навчання 

204.  Як правильно працювати з дітьми онлайн?  

205.  Які форми дистанційної роботи краще застосовувати у позашкільній 



навчальній роботі? 

206.  Форми роботи театрального гуртка в умовах карантину 

207.  Які є сучасні платформи для дистанційного навчання? 

208.  Обмін досвідом щодо організації дистанційної роботи технічного 

персоналу під час карантину . Дякую 

209.  Новації в позашкільній освіті 

210.  Більше дізнатись про дистанційне навчання 

211.  Рекомендації з питань до організації дистанційної позашкільної 

освіти 

212.  Ведення журналів під час карантину 

213.  1. Постановою КМУ від 10.07.2019 №694 (набрала чинності з 

01.01.2020) збільшена тривалість щорічної основної відпустки до 56 

календарних днів керівникам гуртків загальноосвітніх шкіл, тоді як 

керівникам гуртків закладів позашкільної освіти щорічна основна 

відпустка залишилася не змінною - 42 календарних дня. Ця ситуацію 

є некоректною, потрібні термінові зміни. 2. Постановою КМУ №856 

від 2015 р. визначені критерії оцінки діяльності соціально-

економічного розвитку обласних та міських адміністрацій в яких 

питання позашкільної освіти відсутні. В них є критерії дошкільної 

освіти, інклюзивного навчання, загально-середньої освіти але 

повністю відсутні питання з позашкільної освіти. На сьогодні 

розробляються нові показники діяльності які дозволять порівняти 

результати діяльності обласних державних та міських адміністрацій 

в міжрегіональному та часовому розрізі. Назріла необхідність 

внесення питання розвитку та підтримки позашкільної освіти в 

показники діяльності соціально-економічного розвитку 

територіальних громад. 

214.  Поділіться новими, цікавими методами виховання гуртківців. 

215.  Як залучити вихованців до дистанційного навчання які не зв'язку  

216.  Роз'яснення щодо закінчення навчального року 2019-2020 

217.  Організація дистанційного навчання з дітьми молодшого віку, 

отримання зворотного зв'язку. 

218.  Чому у "Законі про освіту" вперто ігнорують позашкілля? Чому 

фінансування не державне, а по остаточному принципу з місцевих 

бюджетів? 

219.  Як правильної заповнювати журнали під час карантину в умовах 

дистанційного навчання? 

220.  Лайфхаки методичного конструктора в позашкіллі 

221.  Навчальні програми ЗПО 

222.  Коли почнуть працювати дитячі садки? 

223.  Як закінчити навчальний рік у даних обставинах, щоб зберегти 

заробітну плату, та почати новий навчальний рік 

224.  Як заповнювати журнали гуртковоі роботи в умовах карантину? 

225.  Чи буде вважатися програма гуртка виконана в повному обсязі під 

час дистанційного навчання? 

226.  Як планувати роботу гуртків під час карантину?  



227.  Мистецька освіта для дорослих у мистецькій школі 

228.  Чи має право директор школи не видати класний журнал вчителеві 

для заповнення, якщо той не заповнив електронний журнал 

сумнівного зразка? 

229.  Чи буде очна освіта для першокласників? 

230.  Атестація педагогів закладу позашкільної освіти 

231.  Які інноваційні методи роботи з розучування пісень з'явилися? 

232.  Варіанти роботи акомпаніатора в період дистанційного навчання. 

233.  Визначте технології управління закладом позашкільної освіти 

234.  Форми роботи акомпаніатора в умовах дистанційного навчання 

235.  Нормативно-правова база ЗПО для впровадження дистанційного 

навчання 

236.  Які форми та методи роботи є найбільш ефективними у гуртках 

туристсько-краєзнавчого напряму в умовах дистанційної освіти? 

237.  Початок нового навчального року? 

238.  Оптимальна кількість вихованців в групі шиття, в'язання, 

бісероплетіння 

239.  Як правильно розробити програму для ДН в позашкільному закладі? 

240.  Які будуть рекомендації щодо оформлення навчальної документації 

(журналів обліку роботи) керівниками гуртків періоду карантину? 

241.  Чи можливо що позашкільна освіта отримає статус предпрофесійної 

підготовки. А свідоцтва отримані вихованцями будуть 

враховуватися при вступі у вищій навчальний заклад обраного 

напрямку? 

242.  Тривалість відпустки керівників гуртків закладів позашкільної 

освіти, вимоги програм та планів роботи керівників гуртків у літній 

період 

243.  Почути про кращі практики 

244.  Методи дистанційної освіти для гуртка творчого напрямку 

245.  Форми роботи акомпаніатора в умовах дистанційного навчання. 

246.  Облікова звітність дистанційної роботи керівника гуртка 

247.  Що робити ? 

248.  Чи передбачається хоч часткове державне фінансування закладів 

позашкільної освіти на перспективу? 

249.  Як зробити доступною позашкільну освіту в умовах, коли бажання 

батьків і дітей не можуть бути забезпечені фінансовими 

можливостями закладу. 

250.  Інклюзивна освіта, які можливості дистанційного навчання, 

навчальні програми, перспективи?  

251.  Робота в літний період під час карантину 

252.  Індивідуальна робота з дитиною з обмеженими можливостями. 

Законодавча база.  

253.  Покращення матеріально-технічної бази позашкільних закладів.  

254.  Можливості створення он-лайн гуртків 

255.  Про підтримку позашкільної освіти шляхом удосконалення 

нормативної бази 



256.  Як зберегти контингент вихованців та педагогів в умовах дії 

карантину 1,5-2роки? 

257.  Необхідність дистанційної освіти в позашкільному закладі  

258.  Облік навантаження педагогів під час дистанційного навчання 

259.  Чи погоджуєтесь, що дистанційне навчання доречне для учасників у 

випадку віддаленості від місця навчання?  

260.  Атестація педагогів пенсійного віку, які працюють за контрактом та 

щороку звільняються. 

261.  Методичні рекомендації щодо заповнення журналу обліку роботи 

гуртка в умовах карантину 

262.  Онлайн викладання  

263.  Дистанційну освіту від традиційних відрізняють технологічність, 

модульність, нова роль викладача, но не підходить для розвитку 

комунікабельності 

264.  Яких змін зазнає позашкільна освіта в 2020-2021 

265.  Як ефективніше проводити дистанційні заняття з образотворчого 

мистецтва? 

266.  Дистанційна робота в позашкіллі 

267.  Какие формы работе Ви можете предложить вовремя карантина ? 

268.  Можливо в умовах карантину, керівнику гуртка працювати на 

віддаленості? 

269.  Як у часі карантину заповнювати документацію? 

270.  Організація дистанційної освіти в позашкільному закладі. Практичні 

поради. 

271.  Як здійснюється підготовка педагогів позашкільної освіти? 

272.   З 13 березня керівникам гуртків оголошено простiй. Як завершити 

навчальний рiк? Як правильно оформити журнали? Організація 

роботи закладу в літній період у зв’язку з карантином.  

273.  Наявність вільних годин для роботи з обдарованими вихованцями з 

метою підготовки до участі в конкурсах різних рівнів. 

274.  Робота під час карантину 

275.  Особливості організації дистанційного навчання  

276.  Як проводити практичні заняття під час карантину на туристичну 

тематику? 

277.  У найближчий час ЗПО чекає самовлаштування? Це реально? 

 


