ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 04.01.2018 № 12
План
семінарів-практикумів для педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти на 2018 рік
№
з/п

Назва заходу

Терміни
проведення

1

Семінар-практикум суддів трасових
автомоделей

березень

2

Семінар-практикум для суддів
судномодельного напряму

квітеньтравень

3

Семінар-практикум суддів кордових
автомоделей

серпеньвересень

4

Семінар-практикум для директорів
обласних закладів позашкільної освіти
науково-технічного напряму

5

Навчальний семінар з підготовки журі
всеукраїнських конкурсів та змагань з
радіоелектронного конструювання

вересеньжовтень

жовтень

Місце
проведення

Категорія
учасників

Науково-технічний напрям
судді
автомодельного
м. Київ
спорту (трасові
моделі)
судді судномоде
м. Миколаїв
льного спорту
м. Одеса
м. Стрий

м. Львів

м. Тернопіль

Орієнтовна
кількість
учасників

Відповідальний

25

УДЦПО спільно з
Центром науково-технічної
творчості «Сфера»

30

УДЦПО спільно з Федерацією
судномоделізму і
судномодельного спорту України
УДЦПО спільно з
Станцією юних техніків
м. Стрий
УДЦПО спільно з
КЗ «Львівський обласний центр
науково-технічної творчості
учнівської молоді»
УДЦПО спільно з
КЗ «Тернопільський обласний
центр науково-технічної
творчості школярів та учнівської
молоді»

судді автомодель
ного спорту
(кордові моделі)
директори
обласних

25

пдагогічні
працівники –
спеціалісти з
радіоелектронного

25

30

1

6

Семінар-практикум для голів обласних
методичних об’єднань, суддів гуртків
авіа-, авто-, ракето-, судно-,
радіоспортивного напрямків та картингу

7

Цикл тренінгів та вебінарів
«Застосування інноваційних
маркетингових та управлінських
технологій у діяльності закладів
позашкільної освіти»

8

9

10

Семінар-практикум для голів обласних
методичних об’єднань гуртків
театрального мистецтва
Семінар-практикум для директорів
обласних закладів позашкільної освіти
художньо-естетичного напряму
Цикл тренінгів та вебінарів
«Застосування інноваційних
маркетингових та управлінських
технологій у діяльності закладів
позашкільної освіти» (за окремим
планом)

жовтеньлистопад

Протягом
року

травень

жовтеньлистопад

протягом
року

м. Київ

м. Київ

конструювання
голови обласних
методичних
об’єднань, судді
гуртків авіа-,
авто-, ракето-,
судно-,
радіоспортивного напрямків
та картингу
директори,
педагогічні
працівники

Художньо-естетичний напрям
голови обласних
методичних
м. Львів
об’єднань гуртків
театрального
мистецтва
директори
м. Миколаїв

м. Київ

директори,
педагогічні
працівники

120
УДЦПО спільно з
Федераціями картингу, авіа-,
авто-, ракето-, судномодельного
спорту, ТСО України, Ліги
радіоаматорів України

60
УДЦПО спільно з
МГО «Київський Інтелект Клуб»

50
УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва
Галичини
30

УДЦПО спільно з
Обласним Будинком художньої
творчості

70
УДЦПО спільно з
МГО «Київський Інтелект Клуб»

2

