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

1

2

3

4

5

Назва заходу

Семінар-практикум методистів наукових
відділень історії обласних малих академій
наук учнівської молоді
Семінар-практикум керівників обласних
малих академій наук учнівської молоді

Тренінг для педагогічних працівників
МАН України – тренерів Міжнародної
олімпіади з креативності «Destination
Imagination»
Семінар-практикум методистів наукових
відділень мовознавства обласних малих
академій наук учнівської молоді
Семінар-практикум для педагогічних
працівників обласних малих академій
наук учнівської молоді - координаторів
конкурсу «МАН-Юніор»

Терміни
проведення

Місце
проведення

Категорія
учасників

Орієнтовна
кількість
учасників

Відповідальний

Дослідницько-експериментальний напрям
травеньм. Ужгород
методисти
червень

30

травеньчервень

м. Вроцлав
(Республіка
Польща)

директори,
заступники
директорів

40

вересень

м. Київ

методисти,
педагогічні
працівники

10

Національний центр «Мала
академія наук України»
(далі - НЦ «МАН України»)
НЦ «МАН України» спільно з
Академією творчого вчителя
(м. Варшава, Польща),
Фундацією підтримки та
розвитку креативності
НЦ «МАН України»

вересеньжовтень

м. Рівне

методисти

30

НЦ «МАН України»

вересеньжовтень

м. Київ

методисти,
педагогічні
працівники

30

НЦ «МАН України»

1

6

Міжнародний семінар-практикум з
креативності для педагогічних
працівників МАН України

7

8

9

лютий

м. Вроцлав
(Республіка
Польща)

методисти,
педагогічні
працівники

30

Цикл навчальних тренінгів в рамках
Всеукраїнського науково-освітнього
проекту «Впровадження інноваційних
освітніх технологій в системі МАН
України»

протягом
року

м. Київ,
регіони

200

Наукова школа для педагогічних
працівників МАН України, обласних
малих академій наук учнівської молоді на
базі Експериментальної лабораторії
«XLAB»
Наукова школа для педагогічних
працівників МАН України, обласних
малих академій наук на базі Європейської
організації ядерних досліджень «ЦЕРН»

жовтеньлистопад

м. Геттінген
(Німеччина)

директори,
заступники
директорів,
методисти,
педагогічні
працівники
методисти,
педагогічні
працівники

НЦ «МАН України» спільно з
Академією творчого вчителя
(м. Варшава, Польща),
Фундацією підтримки та
розвитку креативності
НЦ «МАН України»

30

НЦ «МАН України»

листопадгрудень

м. Женева
(Швейцарія)

методисти,
педагогічні
працівники

30

НЦ «МАН України»

40

НЕНЦ спільно з
КЗ «Запорізький обласний
еколого-натуралістичний центр
учнівської молоді»

10

Семінар-практикум
для
заступників вересень
директорів
обласних
екологонатуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів)

11

Педагогічний практикум «Світ творчості» червень
для директорів
обласних екологонатуралістичних центрів (станцій юних
натуралістів) закладів позашкільної освіти
Семінар-нарада для директорів обласних жовтень
еколого-натуралістичних центрів (станцій
юних натуралістів)

12

Еколого-натуралістичний напрям
м. Запоріжжя заступників
директорів

м. Вінниця

директори

40

НЕНЦ спільно з
Вінницькою обласною станцією
юних натуралістів

Сумська

директори

40

НЕНЦ спільно з КЗ «Сумський
центр позашкільної освіти та
роботи з талановитою молоддю»

2

13

Навчальний тренінг для координаторів червень
програми Globe в Україні

14

Цикл екологічних тренінгів «Моніторинг
стану довкілля» (відповідно до поданих
заявок)
Цикл
тренінгів
по
національнопатріотичному вихованню за програмою
«З Україною в серці»
Всеукраїнська
школа
методиста
позашкільного навчального закладу
(методичне,
садівниче,
квітководекоративне відділення).
Школа для тренерів із патріотичного
виховання

жовтеньквітень

травень

м. Житомир

педагогічні
працівники

50

18

Школа виховників

квітень

м. Київ

30

19

Авторські педагогічні студії з питань Протягом
раннього розвитку та раннього навчання року
дітей в закладах позашкільної освіти
еколого-натуралістичного профіля

педагогічні
працівники
педагогічні
працівники

НЕНЦ спільно з
Житомирським обласним
центром еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді
НЕНЦ

150

НЕНЦ

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

15

16

17

координатори
програми Globe в
Україні

30

м. Київ

педагогічні
працівники

50

жовтеньтравень

м. Київ

педагогічні
працівники

квітень,
жовтень

м. Київ

педагогічні
працівники

20

Семінар-практикум суддів трасових
автомоделей

березень

21

Семінар-практикум для суддів
судномодельного напряму

квітеньтравень

22

Семінар-практикум суддів кордових
автомоделей

серпеньвересень

м. ІваноФранківськ

м. Київ

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

судді автомодель
ного спорту

НЕНЦ спільно з
Івано-Франківським обласним
еколого-натуралістичним
центром учнівської молоді
НЕНЦ

100

НЕНЦ
НЕНЦ

40

25

3

23

24

Семінар-практикум для директорів
обласних закладів позашкільної освіти
науково-технічного напряму
Навчальний семінар з підготовки журі
всеукраїнських конкурсів та змагань з
радіоелектронного конструювання

25

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

26

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

27

Семінар-практикум для голів обласних
методичних об’єднань гуртків
театрального мистецтва

28

Семінар-практикум для директорів
обласних закладів позашкільної освіти
художньо-естетичного напряму

вересеньжовтень

жовтень

жовтеньлистопад

Протягом
року

м. Львів

м. Тернопіль

м. Київ

м. Київ

(кордові моделі)
директори
обласних
пдагогічні
працівники –
спеціалісти з
радіоелектронного
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
травень
м. Львів
об’єднань гуртків
театрального
мистецтва
директори
жовтеньм. Миколаїв
листопад

30

25

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»

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

4

29

Цикл тренінгів та вебінарів
«Застосування інноваційних
маркетингових та управлінських
технологій у діяльності закладів
позашкільної освіти» (за окремим
планом)

протягом
року

м. Київ

директори,
педагогічні
працівники

70
УДЦПО спільно з
МГО «Київський Інтелект Клуб»

Туристсько-краєзнавчий напрям
30

31

Семінар-нарада директорів районних та
міських центрів туризму і краєзнавства
учнівської молоді, станцій юних туристів
Семінар-практикум головних секретарів
змагань з видів спортивного туризму

лютийберезень

м. Київ

директори

70

УДЦТКУМ

березеньквітень

м. Київ

працівники
закладів освіти судді змагань зі
спортивного
туризму
педагогічні
працівники
закладів освіти,
представники
органів
управління
освіти
завідувачі
відділами
краєзнавства

40

УДЦТКУМ спільно з Федерацією
спортивного туризму України

100

УДЦТКУМ

25

УДЦТКУМ спільно з Центром
творчості дітей та юнацтва
Київщини

30

УДЦТКУМ
спільно з Центром туризму,
спорту та екскурсій Управління
освіти і науки Волинської
облдержадміністрації

70

УДЦТКУМ

32

Всеукраїнський семінар відповідальних в
областях за національно-патріотичне
виховання та керівників обласних штабів
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)

березень,
грудень

м. Київ

33

квітень

Київська
область

34

Семінар-практикум завідуючих відділами
краєзнавства обласних та Київського
міського центрів туризму і краєзнавства
учнівської молоді, станцій юних туристів
Семінар-практикум педагогічних
працівників обласних та Київського
міського центрів туризму і краєзнавства
учнівської молоді, станцій юних туристів
з підготовки картографічного матеріалу

квітень

Волинська
область

35

Навчальний семінар з підготовки суддів

травень

Закарпатська

працівники
закладів
позашкільної
освіти з
підготовки
картографічних
матеріалів
педагогічні

5

36

всеукраїнських конкурсів та змагань,
організаторів роботи таборової старшини
та впорядників Всеукраїнського етапу
Всеукраїнської дитячо-юнацької
військово-патріотичної гри «Сокіл»
(«Джура»)
Семінар з підготовки та підвищення
кваліфікації суддів 1 категорії
зі спортивного (пішохідного) туризму

травень

область,
Центральний
табір
туристського
активу учнів
України
Чернігівська
область

працівники

працівники
закладів освіти –
судді змагань зі
спортивного
туризму

40

УДЦТКУМ спільно з КЗ «Центр
національно-патріотичного
виховання, туризму та
краєзнавства учнівської молоді»
Чернігівської ОДА, Федерацією
спортивного туризму України
УДЦТКУМ спільно з
Тернопільським обласним
комунальним центром туризму,
краєзнавства та екскурсій
учнівської молоді
УДЦТКУМ спільно з Одеським
обласним гуманітарним центром
позашкільної освіти та виховання

37

Семінар-практикум керівників та тренерів
команд зі спелеотуризму та
спелеоорієнтування

червень

Тернопільська
область

працівники
закладів освіти –
керівники гуртків
спелеотуризму

25

38

Семінар-практикум директорів обласних
та Київського міського центрів туризму і
краєзнавства учнівської молоді, станцій
юних туристів
Семінар-практикум завідуючих відділами
спортивного туризму та завідуючих
організаційно-масовими відділами
обласних та Київського міського центрів
туризму і краєзнавства учнівської молоді,
станцій юних туристів
Семінар-практикум заступників
директорів з навчально-методичної
(науково-методичної) роботи обласних
та Київського міського центрів туризму і
краєзнавства учнівської молоді, станцій
юних туристів

вересень

Одеська
область

директори

25

листопад

Київська
область

25

УДЦТКУМ спільно з Центром
творчості дітей та юнацтва
Київщини

листопад

Харківська
область

завідувачі
відділами
спортивного
туризму,
оргмасовими
відділами
заступники
директорів

25

УДЦТКУМ спільно з КЗ
«Харківська обласна станція
юних туристів»

39

40

6

