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Про проведення курсів підвищення 
кваліфікації методистів та керівників 
гуртка еколого-натуралістичного профілю 
 

Керуючись наказом департаменту освіти і науки облдержадміністрації  
від 20.12.2017 №717/0/212-17 “Про затвердження плану підвищення кваліфікації 
керівних та педагогічних кадрів області на 2018 рік” комунальний заклад вищої 
освіти “Дніпровська академія неперервної освіти” Дніпропетровської обласної ради” 
(далі – КЗВО “ДАНО”) та комунальний заклад освіти “Обласний еколого-
натуралістичний центр дітей та учнівської молоді” (далі –  
КЗО “ОЕНЦДУМ”) з 17 по 21 вересня 2018 року проводять курси підвищення 
кваліфікації для методистів та керівників гуртка закладів позашкільної освіти 
еколого-натуралістичного профілю. 

Для участі у курсах необхідно до 10 вересня 2018 року подати заявку за 
адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Мандриківська, 80, КЗО “ОЕНЦДУМ”, або за 
електронною адресою: dneprunnat@ukr.net, де вказати дані про: ПІБ педагогів, місце 
роботи, посаду, освіту, загальний/педагогічний стаж роботи, кваліфікаційний розряд 
(категорію), дату останньої курсової підготовки, контактний номер телефону. 

Заїзд та реєстрації учасників курсів – 17 вересня з 0930 до 1000 на базі  
КЗВО “ДАНО”. При реєстрації слухачі повинні мати при собі направлення на курси 
на ім’я ректора КЗВО “ДАНО” (за підписом директора закладу, завіреним печаткою 
установи) та курсову творчу роботу за напрямом своєї діяльності. Орієнтовна 
тематика курсових робіт та вимоги до їх написання додаються (додатки 1, 2).  

Додаткову інформацію можна отримати за тел. роб.(056)720-90-61,  
моб. (095)77-97-543, (096)19-77-593, контактна особа – Майборода І.О., заступник 
директора. 
 
Директор          Ю.Ф. ПЕДАН 
 
 
Майборода І.О. 
(056) 720-90-61 

Керівнику органу управління освітою 
Директору рай/міськ СЮН/ЕНЦ 
Керівнику об’єднаної територіальної 
громади 
 

 



Додаток 1 
до листа комунального закладу 
освіти  “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
від  06.09. 2018  № 01-15/242 
 
 
 

Орієнтовні теми для випускних творчих робіт  
слухачів курсів підвищення кваліфікації  

методистів та керівників гуртка еколого-натуралістичного профілю 
 

1. Формування методичної компетентності педагогічних працівників 
закладу позашкільної освіти.  

2. Методологічні підходи в методичній діяльності закладу позашкільної 
освіти. 

3. Методична діяльність та її специфіка в системі позашкільної освіти. 
4. Технологічні основи управління методичною роботою в ЗПО. 
5. Розвиток проектувальної компетентності педагога закладу позашкільної 

освіти.  
6. Концептуальні основи управління інноваційною діяльністю закладу 

позашкільної освіти. 
7. Теорія і методика маркетингової діяльності в ЗПО. 
8. Формування маркетингової компетентності педагогічних працівників 

закладу позашкільної освіти  
9. Зміст та методи рекламної кампанії ЗПО. 
10. Управління інноваційними процесами в закладі позашкільної освіти. 
11. Аналіз та характеристика рівня професіоналізму методиста закладу 

позашкільної освіти. 
12. Формування педагогічної компетентності методиста ЗПО. 
13. Самоаналіз діяльності методиста позашкільного навчального закладу 
14. Психологічні фактори розвитку акмеологічної культури педагога 

закладу позашкільної освіти.  
15. Педагогічний менеджмент як фактор формування креативності 

вихованця закладу позашкільної освіти. 
16. Формування професійної готовності педагога до реалізації профільного 

навчання старшокласників в системі позашкільної освіти. 
17. Формування готовності учнівської молоді до життя в умовах 

громадянського суспільства. 
18. Формування педагогічної культури батьків в закладі позашкільної 

освіти 
19. Зміст життєдіяльності освітнього простору системи позашкільної освіти 

у сільському районі. 
20. Специфіка моніторингу результатів педагогічної діяльності в закладі 

позашкільної освіти. 
21. Моніторинг якості освіти в закладі позашкільної освіти. 
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22. Формування конкурентоспроможності вихованця в ЗПО. 
23. Організаційно-педагогічні умови взаємодії суб'єктів освітнього процесу 

в закладі позашкільної освіти. 
24. Формування життєвих стратегій вихованців (учнів, слухачів) ЗПО. 
25. Методика національного виховання в ЗПО. 
26. Моральне виховання підлітків в діяльності педагогів закладу 

позашкільної освіти. 
27. Формування духовних цінностей вихованців ЗПО. 
28. Формування інформаційної культури підлітка в закладі позашкільної 

освіти. 
29. Роль засобів музейної педагогіки в процесі громадянського виховання 

вихованців (учнів, слухачів) закладу позашкільної освіти. 
30. Героїчні традиції українського народу в системі патріотичного 

виховання учнівської молоді. 
31. Розвиток творчого потенціалу учня в позашкільній роботі 
32. Організація роботи щодо забезпечення становлення соціальної зрілості 

особистості старшокласників в умовах довузівської підготовки. 
33. Упровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітній 

процес закладу позашкільної освіти. 
34. Позашкільна екологічна освіта як складова збалансованого розвитку. 
35. Допрофесійна підготовка учнів в умовах закладу позашкільної освіти. 
36. Система педагогічної роботи з обдарованими дітьми в умовах ЗПО. 
37. Особистісно-орієнтовані технології в педагогічній роботі з 

обдарованими дітьми в умовах закладу позашкільної освіти. 
38. Педагогічні умови організації дослідницької роботи обдарованих учнів 

в закладі позашкільної освіти 
39. Форми, методи, засоби дослідницької роботи вихованців. 
40. Аксіологічні аспекти дослідницької роботи. 
41. Формування науково-дослідницьких компетенцій старшокласників в 

освітньому процесі закладу позашкільної освіти. 
42. Практика організації дослідницької роботи учнів в творчих учнівських 

об’єднаннях основного та вищого рівнів. 
43. Розвиток творчих здібностей учнів в процесі виконання дослідницької 

роботи. 
44. Трудове виховання в закладі позашкільної освіти в сучасних 

економічних умовах. 
45. Формування навичок здорового способу життя підлітків у ЗПО. 
46. Система діяльності дитячого закладу оздоровлення та відпочинку. 
47. Виховання громадянськості учнівської молоді засобами самоврядування 

у закладі позашкільної освіти. 
 

Заступник директора з навчальної роботи 
КЗО “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      І.О. Майборода 



Додаток 2 
до листа комунального закладу 
освіти “Обласний еколого- 
натуралістичний центр дітей та 
учнівської молоді” 
від   06.09.  2018   № 01-15/242 

 
 

ВИМОГИ 
до оформлення творчих робіт на курсах підвищення кваліфікації 

методистів та керівників гуртка еколого-натуралістичного профілю 
 
Структура роботи: 
титульний аркуш; 
план; 
вступ; 
основна частина; 
висновки; 
список використаної літератури; 
додатки (за необхідності). 

ВСТУП 
Розкриває сутність проблеми та її значущість, обґрунтовує актуальність і перспективність роботи. 

ОСНОВНА ЧАСТИНА 
В основній частині слід описати власний досвід, або досвід закладу, в якому працює педагог; 
розкрити критерії новизни, ефективності, відповідності сучасним досягненням педагогіки та 
методики, можливості творчого застосування досвіду іншими педагогами. 

ВИСНОВКИ 
У висновках описуються найбільш важливі результати, якісні та кількісні показники, одержані 
автором у роботі, їхнє значення в системі освіти. Бажано сформулювати рекомендації щодо 
практичного використання запропонованого матеріалу та видів робіт. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Назви використаних джерел розташовують у списку за алфавітом авторів. Бібліографічний опис 
джерел складають відповідно до чинних стандартів бібліотечної і видавничої справи. Можна 
вказати додатково Інтернет - посилання, якими користувався автор роботи. 

ДОДАТКИ (якщо є потреба) 
До додатків включають допоміжний матеріал, необхідний для повноти сприйняття роботи: 
таблиці, схеми, діаграми; ілюстрації; світлини; власні напрацювання тощо. 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ: 
текст має бути викладений без помилок, поданий в одному примірнику на паперовому й 
електронному носіях;  
мова написання випускної роботи - державна; 
титульний аркуш має містити назву випускної роботи, прізвище, ім'я, по батькові автора, його 
посаду та місце роботи; 
нумерація сторінок, малюнків, таблиць подається арабськими цифрами без знака «№»; 
таблиці нумеруються послідовно; 
ілюстрації позначають скороченням «Рис.» і нумерують; 
загальна кількість сторінок основного тексту без додатків - 20 сторінок; 
загальна кількість додатків - 10-15 сторінок. 

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ 
Текстовий редактор Word, шрифт Times New Roman 14 pt. Інтервал між рядками - 1,5. Параметри 
сторінки: поля: ліве - 3 см, праве - 1 см, верхнє - 2 см, нижнє 2 см. 

 

Заступник директора  
КЗО “Обласний еколого-натуралістичний  
центр дітей та учнівської молоді”      І.О. Майборода 


