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Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників для роботи у 

закладах освіти (за видом освітньої послуги «КОНФЕРЕНЦІЯ») 

 

1. Найменування: «Розвиток позашкільної освіти в контексті сучасних освітніх тенденцій: спроби відповісти на 

деякі запитання». 
2. Вид підвищення кваліфікації  - навчання за програмою підвищення кваліфікації (участь у конференції). 

3. Розробник – ТОВ «Всеосвіта».  

4. Доповідачі - Сальков Віктор Васильвич, керівник експертної групи з питань позашкільної та інклюзивної 

освіти Міністерства освіти і науки України; 

Биковська Олена Володимирівна, завідувачка кафедри позашкільної освіти Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова, президентка Міжнародної асоціації позашкільної освіти, докторка 

педагогічних наук, заслужена діячка науки і техніки України;  

Захарова Алла Миколаївна, начальниця відділу позашкільної освіти управління роботи із закладами професійно-

технічними та позашкільної освіти департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України;  

Чуприна Ольга Борисівна, завідувачка сектору позашкільної освіти відділу наукового та навчально-методичного 

забезпечення змісту позашкільної освіти та виховної роботи ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;  

Литовченко Олена Віталіївна, старший науковий співробітник лабораторії діяльності позашкільних закладів, 

кандидат педагогічних наук, докторант Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук 

України; 

Тихенко Лариса Володимирівна, директорка Сумського обласного центру позашкільної освіти та роботи з 

талановитою молоддю, кандидатка педагогічних наук, заслужена працівниця освіти України, нагороджена 

орденом княгині Ольги ІІІ ступеня; 

Суркова Ганна Павлівна, керівниця Кіровоградського відділення МАПО, директорка Кіровоградського 

обласного центру дитячої та юнацької творчості, депутатка Кіровоградської обласної ради, Заслужена працівниця 

освіти, лауреатка обласної премії Василя Сухомлинського. 
4. Мета програми: ознайомити з подальшими національними перспективами розвитку позашкілля, обговорити 

найбільш актуальні питання у сфері позашкільної освіти, організації інклюзивної освіти, науково-методичного 

забезпечення позашкільної освіти, методичного супроводу тощо. 

5.  Зміст програми:  

1. Про підтримку і збереження закладів позашкільної освіти 

2. Безбар'єрність позашкільної освіти в Україні. 

3. Система забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти. 

4. Організація освітнього процесу у закладах позашкільної освіти. 

5. Актуальні аспекти організації роботи з дітьми з особливими потребами в закладі позашкільної освіти. 

6. Проєктна діяльність як шлях збереження та розвитку системи позашкільної освіти у громаді. 

7. Фактори, що ускладнюють діяльність закладів позашкільної освіти та як їх уникнути. 

6. Напрям: розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ 

та їх заступників) тощо. 

7. Цільова аудиторія: директори, заступники директорів, методисти позашкільних закладів, представники установ 

неформальної освіти, Міжнародної Асоціації позашкільної освіти, Асоціації позашкільних навчальних закладів 

України, працівники органів управління освітою, закладів освіти, наукових установ, громадськості України. 
8. Обсяг (тривалість) навчання: 8 годин/0,27 кредит Європейської кредитної трансфернонакопичувальної 

системи (ЄКТС).  

9. Форма підвищення кваліфікації: дистанційна.  

10. Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться/набуватимуться:  

загальні: знання суб‘єктивних умов діяльності позашкільних закладів; знання концептуальних засад реформування 

галузі освіти України, забезпечення якості освіти, рівного доступу до неї здобувачів освіти з особливими 

потребами, вміння користуватися різними інформаційними джерелами та інформаційно-пошуковими 

технологіями; 

фахові: орієнтація в методах викладання, що відображається знанням нормативних методів і методик, сучасних 

досягнень в цьому аспекті та використанням їх у педагогічній діяльності; оволодіння загальними методами 

діагностики індивідуальних особливостей учнівської молоді, використанням знань з психології в організації 

навчального процесу та розробкою індивідуальних проектів на основі індивідуальних характеристик вихованців. 

 

Програму укладено згідно з п. 2 ст. 59 ЗУ «Про освіту» та відповідно до п. 10 постанови КМУ від 21 серпня 2019 
року № 800 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133) і Типової 

освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації керівних кадрів закладів освіти 
відповідно до вимог Концепції «Нова українська школа» (наказ МОН від 13.12.2018 р. № 1392) 


