
План семінарів-практикумів для педагогічних працівників закладів позашкільної освіти на 2023 рік  

  

№ н/н  
Назва заходу  

Терміни проведення  
Місце проведення  Відповідальний  

Дослідницько-експериментальний напрям  
 

1.  Наукова школа для педагогічних працівників обласних малих 

академій наук, НЦ «МАНУ» на базі Європейської організації  
ядерних досліджень «ЦЕРН»  9  

І квартал  
Швейцарська 

Конфедерація  
Національний центр «Мала академія наук 

України» (далі - НЦ «МАНУ»)  

2.  
Міжнародна конференція «Філософія у закладах загальної 

середньої і позашкільної освіти» (International Conference 

«Philosophy in General Secondary and Extracurricular , Education»)  

III квартал  м. Київ  НЦ «МАНУ»  

3.  Всеукраїнська літня школа для освітян «Взаємодія-2023»  
липень-серпень  м. Київ  

НЦ «МАНУ» спільно Громадською організацією 

«Музей сучасного мистецтва»  
4.  

Наукова школа з генної інженерії та біотехнології для педагогічних 

працівників обласних малих академій учнівської молоді  
IV квартал  Республіка Австрія  НЦ «МАНУ»  

5.  Міжнародна науково-практична конференція «Музейна педагогіка 

у науковій освіті» для педагогічних працівників закладів 

позашкільної та загальної середньої освіти  
листопад  м. Київ  

НЦ «МАНУ» спільно з Національною академією 

педагогічних наук України, Національною 

академією мистецтв України  
6.  Всеукраїнські семінари-практикуми для педагогічних працівників 

наукових відділень обласних малих академій наук учнівської 

молоді (за напрямами)  
протягом року  м. Київ  НЦ «МАНУ»  

7.  Всеукраїнський науково-освітній проект «Навчатися, щоб   протягом року  м. Київ,  НЦ «МАНУ»  

 

  навчати» (семінари, семінари-практикуми, тренінги, майстер- 

класи, конференції, інтенсиви, школи, навчальні сесії, вебінари 

тощо)  

  регіони    

8.  Всеукраїнський проект «Професійний розвиток педагога»  
протягом року  м. Київ  НЦ «МАНУ»  

9.  
Навчальні тренінги педагогічних працівників обласних малих 

академій наук учнівської молоді в рамках Міжнародної освітньої 

програми з розвитку креативносгі Destination Imagination  

протягом року  м. Київ, регіони  НЦ «МАНУ» ’  

10.  Школа для педагогічних працівників закладів позашкільної та 

загальної середньої освіти з методики «Філософія для дітей» 

Метью Піймана  
протягом року  м. Київ  НЦ «МАНУ»  

11.  Міжнародний освітній курс «Супутниковий моніторинг змін  
клімату»    

листопад-грудень  м. Київ  НЦ «МАНУ»  
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12.  Онлайн-хаб «Цифровий простір педагога»  протягом року  
  

м. Київ  НЦ «МАНУ»  

13.  
Міжнародний круглий стіл з музейної педагогіки для педагогічних 

працівників закладів позашкільної та загальної середньої освіти  
травень  м. Київ  

НЦ «МАНУ» спільно з Національною академією 

педагогічних наук України, Національною 

академією мистецтв України  
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