
 
 

   Інтернет-конференція 
«Всеукраїнська школа новаторства керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників 
системи післядипломної педагогічної освіти як 

форма підвищення фахової майстерності:  
проблеми, перспективи розвитку» 
Дата проведення:  13 грудня 2012 р. 
  Місце проведення: ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України,      конференц-
зал (вул. Артема, 52-а, ауд. 2.4,  
2-й поверх) 
Учасники заходу: науково-педагогічні, педагогічні 
працівники ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 
НАПН України, регіональних закладів ППО, слухачі 
курсів підвищення кваліфікації УМО 

  
Мета інтернет-конференції: створення віртуального середовища 
закладів системи післядипломної педагогічної освіти, в якому керівні, 
науково-педагогічні, педагогічні працівники й інші зацікавлені особи 
могли б ефективно обмінятися досвідом щодо підвищення фахової 
майстерності в межах діяльності Всеукраїнської школи новаторства, 
використання новітніх освітніх технологій в управлінській діяльності та в 
процесі підвищення кваліфікації фахівців у курсовий та міжкурсовий 
період, а також мали можливість повідомити про власні  погляди, ідеї, 
здобутки. 

 
План проведення 
10.00 Відкриття конференції, привітання учасників – керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету 
менеджменту освіти, регіональних закладів ППО  

Олійник Віктор Васильович, доктор педагогічних наук, професор, 
дійсний член НАПН України, дійсний член Міжнародної слов’янської 
академії освіти ім. Я. А. Коменського, ректор ДВНЗ «Університет 
менеджменту освіти» НАПН України.  
 
10.05  Про діяльність Всеукраїнської школи новаторства керівних, 

науково-педагогічних і педагогічних працівників у 2011 – 2012 рр. 
Чернишова Євгенія Родіонівна, перший проректор – проректор з 
науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків    
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент. 
10.15 – 10.25 Виступи координаторів Всеукраїнської школи 

новаторства: 
•Мельник Надія Адамівна, проректор з методичної роботи 

 



Рівненського ОІППО, координатор Всеукраїнської школи новаторства з 
питань післядипломної педагогічної освіти; 

• Дьяченко Борис Андрійович, к.п.н, доцент, проректор Луганського 
ОІППО;  

Про роботу Всеукраїнської школи новаторства керівних, науково-
педагогічних і педагогічних працівників у 2013 році 

Любченко Надія Василівна, директор Науково-методичного центру 
координації закладів післядипломної педагогічної освіти, регіональних та 
міжнародних зв’язків ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН 
України.  

 10.25-10.45. Виступи координаторів ВШН – працівників ОІППО: 
• Білик Надія Іванівна, професор кафедри педагогічної 

майстерності Полтавського ОІППО ім. М. В. Остроградського, 
координатор ВШН; 

•  Шинкарук Ірина Вікторівна, завідувач відділу новацій та 
передових педагогічних технологій Волинського інституту 
післядипломної педагогічної освіти; 

•  Хаустова Олена Валеріївна, завідувач кафедри інноваційних 
освітніх технологій, к.п.н., доц. 

• Колесник Олена Валентинівна ─ методист Центра формування 
здорового способу життя Харківської академії неперервної освіти. 

Виступи Київського обласного інституту післядипломної освіти 
педагогічних кадрів 

10.45-11.00. Бачинська Євгенія Миколаївна, проректор інституту з 
науково-методичної роботи, кандидат педагогічних наук, доцент;  

 Бобкова Олена Степанівна - завідуюча центром координації 
роботи з методичними кабінетами, координатор Всеукраїнської 
школи новаторства, науково-педагогічні працівники інституту. 

Виступи Закарпатського інституту ППО 
11.00-11.15. Особливості формування інноваційного середовища в 
системі післядипломної педагогічної освіти  

 Петечук Василь Михайлович, в.о. директора Закарпатського 
інституту ППО, кандидат фізико-математичних наук, доцент. 

Використання ІКТ на курсах підвищення кваліфікації вчителів 
математики в системі післядипломної педагогічної освіти 

 Сігетій Ігор Петрович, старший викладач кафедри методики 
викладання природничо-математичних дисциплін. 

Виступи Кіровоградського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського 

11.15-11.30 Роль Всеукраїнської школи новаторства у професійному 
розвитку педагогічних та управлінських кадрів у системі післядипломної 
освіти 

 Кірішко Людмила Миколаївна, методист обласного навчально-
методичного центру освітнього менеджменту та координації 
діяльності методичних служб. 



 Трубіна Валентина Геларіївна, методист обласного навчально-
методичного центру освітнього менеджменту та координації 
діяльності методичних служб 

Виступ Інституту післядипломної освіти інженерно-педагогічних 
працівників Університету менеджменту освіти 

НАПН України. 
11.30-11.40. Розвиток інформаційної компетентності педагогічних 
працівників професійно-технічних навчальних закладів у системі 
підвищення кваліфікації 
Загорний Максим Петрович старший викладач кафедри методики 
професійного навчання і новітніх технологій виробництва Інституту 
післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників Університету 
менеджменту освіти НАПН України. 

11.40 Підведення підсумків  
Чернишова Євгенія Родіонівна, перший проректор – проректор з 
науково-педагогічної, методичної роботи та міжнародних зв’язків    
ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидат 
педагогічних наук, доцент. 

Робота конференції проводиться у дистанційному режимі 
13.12.2012р. – доступ до матеріалів за адресою http://umo.edu.ua   
Модератори  Інтернет-конференції -  Н. В. Любченко, О. А. 
Прокопенко 

 

ДОДАТОК Б 

 
ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ: 

 
 сучасні підходи щодо організації спільної науково-методичної 

діяльності закладів післядипломної педагогічної освіти 
(розроблення та впровадження концептуально-цільових основ 
спільної діяльності, інформаційно-аналітичний супровід) в умовах 
єдиного інформаційно-освітнього середовища в межах науково-
методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної 
освіти»; 

 модель ефективних взаємин щодо науково-методичного супроводу 
забезпечення професійного розвитку науково-педагогічних і 
педагогічних працівників навчальних закладів дошкільної, загальної 
середньої, позашкільної, післядипломної педагогічної освіти на 
регіональному та всеукраїнському рівнях в рамках Всеукраїнської 
школи новаторства; 

  обговорення пропозиції Полтавського ОІППО щодо створення 
Регіональної (Зональних) школи новаторства керівних науково-
педагогічних і педагогічних працівників у межах науково-
методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної 
освіти»; 

http://umo.edu.ua/


  пропозиції з досвіду Вашого регіону, закладу до програми 
діяльності Всеукраїнської школи новаторства керівних науково-
педагогічних і педагогічних працівників у межах науково-
методичного комплексу «Консорціум закладів післядипломної 
освіти». 

 


