ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 28.11.2019 № 1498
План семінарів-практикумів
для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2020 рік
№
н/н

Терміни
проведення

Назва заходу

Місце проведення

Відповідальний

Дослідницько-експериментальний напрям
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Семінар-практикум педагогічних працівників обласних
малих академій наук учнівської молоді за програмою
«Альтернатива насиллю»
Навчальний семінар для педагогічних працівників
обласних малих академій наук учнівської молоді, НЦ
«МАНУ» з вивчення методики «La Main à la Pâte»
Наукова школа для педагогічних працівників обласних
малих академій наук, НЦ «МАНУ» на базі Європейської
організації ядерних досліджень «ЦЕРН»
Семінар-практикум педагогічних працівників обласних
малих академій наук учнівської молоді з використання
космічних знімків сім’ї Sentinel в освітніх цілях
(в рамках діяльності Академії Copernicus НЦ «МАНУ»)
ІІ Міжнародний науково-практичний WEB-форум
«Розбудова
єдиного
відкритого
інформаційного
простору освіти впродовж життя» для педагогічних
працівників закладів позашкільної та загальної середньої
освіти
Семінар-практикум методистів наукового відділення
економіки обласних малих академій наук учнівської
молоді
Семінар-практикум методистів наукового відділення
наук про Землю обласних малих академій наук
учнівської молоді

І-ІІ квартал

м. Київ

НЦ «МАНУ»

м. Київ

НЦ «МАНУ»,
Фундація «La Main à la Pâte»
НЦ «МАНУ»

квітень-травень

м. Женева,
Швейцарська
Конфедерація
м. Київ

квітень,
травень

м. Київ,
м. Харків

НЦ «МАНУ»,
Українська інженерно-педагогічна
академія

травень-червень

м. Харків

НЦ «МАНУ»

червень

м. Чернівці

НЦ «МАНУ»

березень
березень-квітень

НЦ «МАНУ»

8.
9.
10.

11.

Семінар-практикум керівників обласних малих академій
наук учнівської молоді
Міжнародна науково-практична конференція «Філософія
у закладах загальної середньої і позашкільної освіти»
ІІІ
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні
природничо-наукових дисциплін» для педагогічних
працівників закладів позашкільної та загальної середньої
освіти
Всеукраїнська Літня наукова школа для педагогічних
працівників закладів позашкільної та загальної середньої
освіти «Адаптивне управління Новою українською
школою: ціннісні орієнтири»

червень

м. Івано-Франківськ

НЦ «МАНУ»

ІІІ-IV квартал

м. Київ

НЦ «МАНУ»

липень

м. Київ,
м. Кропивницький

НЦ «МАНУ»,
Льотна академія НАУ, Інститут
модернізації змісту освіти МОН України

серпень

м. Київ,
м. Харків

НЦ «МАНУ», Українська інженернопедагогічна академія, Громадська
організація «Школа адаптивного
управління соціально-педагогічними
системами»
НЦ «МАНУ», Інститут обдарованої
дитини НАПН України,
ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», Одеський національний
університет імені І. І. Мечникова
НЦ «МАНУ»

12.

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Інноваційні технології навчання обдарованої молоді»
для педагогічних працівників закладів позашкільної та
загальної середньої освіти

вересень

м. Одеса

13.

Семінар-практикум педагогічних працівників обласних
малих академій наук учнівської молоді – координаторів
конкурсів «МАН-Юніор Ерудит» і «МАН-Юніор
Дослідник»
Семінар-практикум керівників обласних малих академій
наук учнівської молоді

вересень

м. Київ

вересень-жовтень

НЦ «МАНУ»

жовтень

Федеративна
Республіка
Німеччина
м. Кропивницький

жовтень

м. Київ, м. Одеса

НАН України, НЦ «МАНУ», Інститут
обдарованої дитини НАПН України,
Рішельєвський ліцей, Національний
університет імені І. І. Мечникова та ін.
НЦ «МАНУ»,
ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», Національний екологонатуралістичний центр учнівської молоді
НЦ «МАНУ»

14.

15.

16.

17.

18.

Семінар-практикум методистів наукового відділення
технічних наук обласних малих академій наук учнівської
молоді
Всеукраїнський відкритий науково-практичний форум
«Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики,
реалії, стратегії»

VІ Міжнародна науково-практична конференція «STEM- жовтень-листопад
освіта: стан упровадження та перспективи розвитку» для
педагогічних працівників закладів позашкільної та
загальної середньої освіти
Всеукраїнська науково-практична конференція
листопад

м. Київ

м. Київ

НЦ «МАНУ»

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

«Музейна педагогіка у науковій освіті» для педагогічних
працівників закладів позашкільної та загальної середньої
освіти
Перша конференція Всеукраїнського клубу почесних
послів науки ЦЕРН – педагогічних працівників обласних
малих академій наук учнівської молоді в Україні
Навчальні тренінги педагогічних працівників обласних
малих академій наук учнівської молоді в рамках
Міжнародної освітньої програми Destination Imagination
Цикл
навчальних заходів
(семінари-практикуми,
тренінги, майстер-класи) в рамках Всеукраїнського
науково-освітнього
проекту
«Впровадження
інноваційних освітніх технологій в системі МАН
України»
Семінари-практикуми для педагогічних працівників
закладів позашкільної та загальної середньої освіти з
теорії та практики дистанційного зондування Землі
(в рамках діяльності Академії Copernicus НЦ «МАНУ»)
Школа для педагогічних працівників закладів
позашкільної та загальної середньої освіти з методики
«Філософія для дітей» Метью Ліпмана
Семінари-практикуми педагогічних працівників закладів
позашкільної та загальної середньої освіти з прикладних
аспектів цифрової дидактики
Семінари-тренінги педагогічних працівників обласних
малих академій наук учнівської молоді «Віртуальні
навчально-дослідні лабораторії НЦ «МАНУ»
Семінари-презентації
віртуального
STEM-центру
МАНЛаб для педагогічних працівників обласних малих
академій наук учнівської молоді

листопад

м. Київ

НЦ «МАНУ»

упродовж року

м. Київ, регіони

НЦ «МАНУ»

упродовж року

м. Київ, регіони

НЦ «МАНУ»

упродовж року

м. Київ

НЦ «МАНУ»

упродовж року

м. Київ

НЦ «МАНУ»

упродовж року

м. Київ

НЦ «МАНУ»

упродовж року

м. Київ

НЦ «МАНУ»

упродовж року

м. Київ

НЦ «МАНУ»

Еколого-натуралістичний напрям
27.

Семінар-практикум для голів обласних методичних
об’єднань закладів позашкільної освіти біологічного
напряму

січень

м. Київ

Національний екологонатуралістичний центр учнівської
молоді (далі – НЕНЦ)

28.

29.

Цикл навчальних семінарів-практикумів для директорів,
заступників
директорів,
методистів
закладів
позашкільної освіти «Інноваційні технології для
позашкільної освіти» в рамках курсів підвищення
кваліфікації
Науково-практична
конференція
лісівниківпозашкільників

лютийтравень

м. Київ

НЕНЦ спільно з ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»

березень

м. Київ

НЕНЦ

жовтень

м. Київ

березень -квітень

м. Полтава

30.

Профільні курси підвищення кваліфікації для керівників
учнівських лісництв

31.

Форум «Позашкільна освіта» для
працівників закладів позашкільної освіти

32.

Збір тренерів Ліги з патріотичного виховання

квітень

м. Київ

НЕНЦ за підтримки Національного
університет у біоресурсів і
природокористування України
НЕНЦ спільно з Полтавським обласним
еколого-натуралістичним центром
учнівської молоді
НЕНЦ

33.

Форум
для
педагогічних
працівників закладів
позашкільної освіти екологічного напряму «Освіта для
збалансованого розвитку»
Всеукраїнський семінар-практикум для завідувачів
відділами квітництва обласних закладів позашкільної
освіти еколого-натуралістичного профілю та вчителів
біології закладів загальної середньої освіти
Педагогічний практикум «Світ творчості» для
директорів обласних еколого-натуралістичних центрів
(станцій юних натуралістів) закладів
Семінар-практикум для заступників директорів обласних
еколого-натуралістичних
центрів
(станцій
юних
натуралістів)
Всеукраїнські збори директорів опорних шкіл, закладів
позашкільної освіти об’єднаних територіальних громад

квітень

м. Київ

НЕНЦ

квітень-травень

м. Київ

НЕНЦ

травень-червень

м. Одеса

травень

м. Київ

НЕНЦ спільно з
Одеським обласним гуманітарним
центром позашкільної освіти та виховання
НЕНЦ

травень

м. Київ

НЕНЦ

34.

35.

36.

37.

педагогічних

38.

Навчальний тренінг для координаторів програми GLOBE
в Україні (он-лайн конференція)

червень

м. Київ

НЕНЦ

39.

Навчальний семінар для директорів обласних екологонатуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)
«Поліське коло»

червень-липень

м. Рівне, м. Луцьк,
Республіка Польща,
Республіка Білорусь

40.

Семінар-нарада для директорів обласних екологонатуралістичних центрів (станцій юних натуралістів)

вересень

м. Біла Церква
(Київська область)

НЕНЦ спільно з Волинським обласним
еколого-натуралістичним центром,
Республіканським центром екології та
краєзнавства (Республіка Білорусь)
НЕНЦ спільно з Комунальним закладом
Київської обласної ради «Центр творчості

дітей та юнацтва Київщини»
41.

Освітній профорієнтаційний агрофорум

вересень-жовтень

м. Київ

НЕНЦ

42.

Цикл навчальних екологічних тренінгів «Моніторинг
стану довкілля» для методистів відділів екології (5 сесій)

жовтень-квітень

м. Київ

НЕНЦ, науково-дослідні інститути
м. Києва

43.

Цикл тренінгів по громадянській освіті за програмою «Я
– громадянин України» (відповідно до поданих заявок)

травень-жовтень

м. Київ

НЕНЦ

44.

Цикл навчальних тренінгів педагогічних працівників
творчих учнівських об’єднань біологічного, хімічного
профілю

травень-жовтень

м. Київ

45.

Освітній форум видавництв навчальної літератури

жовтень-листопад

м. Київ

НЕНЦ, Київський національний
університет ім. Шевченка,
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського»,
Національний університет біоресурсів і
природокористування України
НЕНЦ

46.

Форум молодих позашкільників

грудень

м. Київ

НЕНЦ

47.

Звітна конференція – колегія директорів обласних
закладів позашкільної освіти

грудень

м. Київ

НЕНЦ

48.

Всеукраїнська школа методиста закладу позашкільної
освіти

протягом року

м. Київ

НЕНЦ

49.

Тренінг «Школа виховника – виховна робота»

протягом року

м. Київ

НЕНЦ

50.

Авторські педагогічні студії з питань раннього розвитку
та раннього навчання дітей в закладах позашкільної
освіти еколого-натуралістичного профілю
Профільні веб семінари з питань позашкільної екологонатуралістичної освіти (за окремим графіком)

протягом року

м. Київ

НЕНЦ

протягом року

м. Київ

НЕНЦ

м. Київ

УДЦПО спільно з
«Федерація картингу України»
УДЦПО спільно з
ГО «Федерація судномоделізму і
судномодельного спорту України»
УДЦПО спільно з
ГО «Федерація судномоделізму і
судномодельного спорту України»

51.

Науково-технічний напрям
52.

Семінар-практикум суддів з картингу

53.

Семінар-практикум суддів судномодельного напряму
(«М» - швидкісні радіокеровані) (під час проведення квітень-травень
змагань)
Семінар-практикум суддів судномодельного напряму
(«NS» - моделі до 600мм) (під час проведення змагань)
травень-липень

54.

березень

м. Полтава
м. Київ,
м. Заліщики
Тернопільська

область
55.

Семінар-практикум суддів судномодельного напряму
(«S» - радіокеровані яхти) (під час проведення змагань)
червень-серпень

м. Черкаси
м. Одеса

56.

Семінар-практикум суддів судномодельного напряму
(морський бій) (під час проведення змагань)
вересень-жовтень

м. Миколаїв

57.

Семінар-практикум суддів авіамодельного
(кордові моделі) (під час проведення змагань)

напряму

м. Київ
червень-липень

58.

Семінар-практикум суддів авіамодельного напряму
(вільнолітаючі моделі) (під час проведення змагань)
червень-липень

Чернігівська обл.,
Сумська область

59.

Семінар-практикум суддів авіамодельного напряму
(радіокеровані моделі) (під час проведення змагань)
червень-серпень

Сумська область

60.

Семінар-практикум для голів обласних методичних
об’єднань гуртків авіамодельного, автомодельного,
ракетомодельного, судномодельного, радіоспортивного
напрямків,
радіоелектронного конструювання
та
картингу
жовтень-листопад

м. Київ

61.

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

м. Київ

62.

Семінар-практикум для директорів, заступників
директорів, керівників структурних підрозділів,
методистів «Організаційно-правові засади провадження
освітнього
процесу
в
умовах
реформування
позашкільної освіти»

квітень

регіони України

УДЦПО спільно з
ГО «Федерація судномоделізму і
судномодельного спорту України»
УДЦПО спільно з
ГО «Федерація судномоделізму і
судномодельного спорту України»
УДЦПО спільно з
ГО «Федерація авіамодельного спорту
України»
УДЦПО спільно з
ГО «Федерація авіамодельного спорту
України»
УДЦПО спільно з
ГО «Федерація авіамодельного спорту
України»
УДЦПО спільно з
ГО «Федерація авіамодельного спорту
України», ГО «Федерація судномоделізму і
судномодельного спорту України»,
ГО «Ліга радіоаматорів України»,
ВГО «Федерація ракетомодельного спорту
України», Федерація картингу України,
ГО «Товариство сприяння обороні
України»
УДЦПО
УДЦПО, Комунальний заклад
«Харківський палац дитячої та юнацької
творчості Харківської Міської Ради
Харківської області»

Художньо-естетичний напрям
63.

Семінар-практикум директорів закладів позашкільної
освіти художньо-естетичного напряму (комплексних)

червень

м. Миколаїв

УДЦПО спільно з
Обласним будинком художньої творчості

64.

65.

66.

67.

Семінар-практикум
голів
обласних
об’єднань хореографічного мистецтва

методичних

Семінари-практикуми
для
завідувачів
відділами
художньо-естетичних
відділів
обласних
центрів
позашкільної освіти – представників обласних
оргкомітетів, членів журі Всеукраїнського відкритого
фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси»
Семінари-практикуми для голів методичних об’єднань
художньо-естетичного напряму обласних закладів
позашкільної освіти - членів обласних оглядових
комісій, журі з присвоєння (підтвердження) почесних
звань «Народний художній колектив» і «Зразковий
художній колектив»
Семінар-практикум для директорів, заступників
директорів, керівників структурних підрозділів,
методистів «Організаційно-правові засади провадження
освітнього
процесу
в
умовах
реформування
позашкільної освіти»

березень

м. Львів

регіони України

протягом року

УДЦПО спільно з
Центром творчості дітей та юнацтва
Галичини
УДЦПО

регіони України

протягом року

УДЦПО

регіони України

квітень

УДЦПО, Комунальний заклад
«Харківський палац дитячої та юнацької
творчості Харківської Міської Ради
Харківської області»

Туристсько-краєзнавчий напрям
68.

Семінар-практикум з гірського туризму для керівників
команд та суддів змагань

січень - лютий

м. Запоріжжя

69.

Всеукраїнський семінар педагогічних працівників –
відповідальних за національно-патріотичне виховання в
обласних закладах позашкільної освіти, членів обласних
штабів Всеукраїнської дитячо-юнацької військовопатріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Семінар-практикум для керівників гуртків військовопатріотичного напряму «Кузня захисників України»

березень,
грудень

м. Київ

березень квітень

Київська область

березень

м. Київ

70.

71.

Семінар з підготовки та підвищення кваліфікації суддів
(начальників дистанцій) зі спортивного (пішохідного та

Український державний центр
національно-патріотичного виховання,
краєзнавства і туризму учнівської молоді
(далі – УДЦНПВКТУМ) спільно з
Запорізьким обласним центром туризму і
краєзнавства, спорту та екскурсій
учнівської молоді
УДЦНПВКТУМ

УДЦТКУМ спільно з громадською
спілкою «Всеукраїнське об’єднання
військово-патріотичних організацій»
УДЦНПВКТУМ
спільно з Федерацією спортивного

велосипедного) туризму
72.

73.

74.

75.

Навчальний семінар з підготовки суддів конкурсів та
змагань, організаторів роботи таборової старшини та
впорядників Всеукраїнського етапу Всеукраїнської
дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Семінар-практикум з підготовки керівників
спелеологічних походів, експедицій з учнівською
молоддю
Семінар з підготовки та підвищення кваліфікації
керівників велосипедних походів з учнівською молоддю
з велосипедним походом II категорії складності
Семінар-практикум директорів обласних та Київського
міського центрів туризму і краєзнавства учнівської
молоді, станцій юних туристів

76.

Участь педагогічних працівників закладів позашкільної
освіти - відповідальних за патріотичне виховання, у
Всеукраїнському Форумі патріотичних справ
«Ми – українці!»

77.

Семінар-практикум завідувачів відділами спортивного
туризму (організаційно-масовими відділами) обласних та
Київського міського центрів туризму і краєзнавства
учнівської молоді, станцій юних туристів
Семінари-тренінги для керівників гуртків військовопатріотичного напряму та педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти з підготовки тренерів
«Школи виховників джур» Всеукраїнської дитячоюнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Семінари
для
керівників
гуртків
історичного
краєзнавства, завідувачів музеїв історичного профілю

78.

79.

туризму України
квітень-травень

Закарпатська
УДЦНПВКТУМ
область,
спільно з громадськими організаціями
Центральний табір
туристського активу
учнів України
червень
Тернопільська
УДЦНПВКТУМ
область,
спільно з Тернопільським обласним
Печери
центром туризму, краєзнавства, спорту та
Придністровського
екскурсій учнівської молоді
карстового району
липень-серпень
Хмельницька,
УДЦНПВКТУМ
Івано-Франківська та
Чернівецька області
вересень
Хмельницька
УДЦНПВКТУМ
область
спільно з Хмельницьким обласним центром
туризму і краєзнавства туризму і
краєзнавства учнівської молоді
жовтень - грудень
м. Київ
УДЦНПВКТУМ спільно з
МБУ «Центр національного відродження»,
ГО СУМ в Україні, Молодіжним
Націоналістичним Конгресом,
Всеукраїнським молодіжним рухом
«Національний Альянс»,
Національною скаутською організацією
«ПЛАСТ»
жовтень-листопад
Кіровоградська
УДЦНПВКТУМ
область
спільно з Кіровоградським обласним
центром туризму, краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді
протягом року
регіони
УДЦНПВКТУМ
(за окремим
спільно з громадськими організаціями,
графіком)
обласними управліннями молоді і спорту
протягом року
(за окремим

м. Рівне
м. Львів

УДЦНПВКТУМ спільно з Українським
інститутом національної пам'яті (УІНП),

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

закладів освіти, працівників інститутів післядипломної
педагогічної освіти

графіком)

м. Черкаси

Галузевим державним архівом УІНП

Регіональні
тренінги-вишколи
для
виховників
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура») в рамках проекту «Школа
виховників джур»
Всеукраїнські вишколи з підготовки таборової старшини
Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної
гри «Сокіл» («Джура»)

протягом року
(за окремим
графіком)

регіони

УДЦНПВКТУМ
спільно з громадськими організаціями

протягом року
(за окремим
графіком)

регіони

Тренінги для педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти та громадських активістів «Базовий
курс першої домедичної допомоги» (BLS)
Тренінги для педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти та громадських активістів «Дії
населення в умовах надзвичайних ситуацій військового
характеру»
Тренінги з підготовки педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти та громадських активістів до участі
в конкурсі «Рятівник» Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)
Тренінги для педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти та громадських активістів
«Таборова майстерня: як створювати наметові освітні
табори»

протягом року
(за окремим
графіком)
протягом року
(за окремим
графіком)

м. Київ

УДЦНПВКТУМ
спільно з Міністерством культури, молоді
та спорту України, громадськими
організаціями
УДЦНПВКТУМ
спільно з ГО «Український легіон»

м. Київ

УДЦНПВКТУМ
спільно з ГО «Український легіон»

протягом року
(за окремим
графіком)

м. Київ,
регіони

УДЦНПВКТУМ
спільно з ГО «Український легіон»

протягом року
(за окремим
графіком)

м. Київ,
регіони

Навчальні сесії для педагогічних працівників закладів
позашкільної освіти та громадських активістів з питань
проектного менеджменту, критичного мислення,
командотворення тощо

протягом року
(за окремим
графіком)

м. Київ

УДЦНПВКТУМ
спільно з Асоціацією «Національне
українське молодіжне об’єднання»,
Молодіжним центром громадянської
освіти
УДЦНПВКТУМ спільно з Асоціацією
«Національне українське молодіжне
об’єднання», Молодіжним центром
громадянської освіти

