Додаток до наказу від

№

ЗАТВЕРДЖУЮ:
Перший проректор – проректор
з навчально-педагогічної,
методичної роботи та
міжнародних зв'язків
________ Є.Р. Чернишова
План роботи постійно діючого семінару
для методистів ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на 2012 рік
№
з/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Семінар:
 Про історію виникнення методичної
служби в Україні.

В.В. Дивак,
Г.М. Литвиненко
(за згодою)

 Про нормативно-правове забезпечення
діяльності методичної служби.
1

 Про план роботи постійно діючого
семінару для методистів УМО
у 2012 р.

Н.О. Ігнатенко,
Я.П. Васильченко
23 травня

Н.В. Любченко

 Про використання інформаційнометодичних бюлетенів Наукової
бібліотеки УМО в роботі методистів

О. Л. Галаджій

Семінар:
 Психологічні основи формування
команди персоналу.

О.І. Бондарчук,
А.С. Москальова
Л.Г. Горяна

 Формування здорового способу
життя на основі життєвих навичок.

2

Відповідальні

 Про порядок роботи щодо
міжнародної діяльності Інституту
менеджменту та психології,
Центрального інституту післядипломної
педагогічної освіти, Інституту
післядипломної освіти інженернопедагогічних працівників (м. Донецьк),
Інституту відкритої освіти та Науководослідного інституту післядипломної
педагогічної освіти щодо міжнародної
співпраці:
● організаційна робота щодо
здійснення закордонних відряджень
керівниками та науково-

О.В. Боднарук,
Н.О. Ігнатенко,
Т.Г. Денеж
21 червня

педагогічними працівниками
інститутів;
● організація укладення
міжнародних договорів про
співробітництво в галузі науки,
освіти, педагогіки та психології;
● систематизація та узагальнення
звітів з міжнародної та проектної
діяльності інститутів
Семінар «Надання консалтингової
методичної допомоги установам і закладам
освіти»:

Про деякі питання чинного
законодавства про працю в 2012/2013
навчальному році.
3

 Про порядок проведення
Всеукраїнського методичного турніру
методистів УМО «Моє покликання –
методист»

Т.Г. Денеж,
Н.О. Ігнатенко
12 вересня

 Про використання інформаційнометодичних бюлетенів Наукової
бібліотеки УМО в роботі методистів

4

5

Проведення «круглого столу» спільно з
базовими закладами Всеукраїнської школи
новаторства – Запорізьким, Луганським і
Рівненським ОІППО в рамках Четвертої
національної виставки-презентації
«Інноватика в сучасній освіті» за темою
«Інноваційні підходи до організації
науково-методичної роботи з
керівниками та педагогічними
працівниками в умовах реалізації
Національної стратегії розвитку освіти на
2012–2021 роки»
Тематична дискусія за темою
«Використання інформаційнокомунікаційних технологій щодо
підтримки професійного й особистісного
розвитку педагогічних та управлінських
кадрів в системі післядипломної
педагогічної освіти»

Н.В. Любченко

О. Л. Галаджій,
О.В. Дубініна

жовтень

В.В. Дивак,
Н.В. Любченко,
О.Ю. Шумська,
О.В. Дубініна,
О.А. Прокопенко

21 листопада

В.П. Ляхоцький,
В.П. Яковець,
Л.Л. Ляхоцька,
Л.М. Забродська

6

7

8

9

Участь у семінарах Всеукраїнської школи
новаторства:
13–14.06.2012 р. – Літня методична
школа на березі Білого озера –
Всеукраїнський науково-практичний
13–15 червня
семінар за темою «Інноваційні
2012 р.
підходи до організації науковометодичної роботи з педагогічними
працівниками в системі ППО»
(м. Рівне).

Інтернет-конференція
«Всеукраїнська школа новаторства
керівних, науково-педагогічних і
жовтень
педагогічних працівників як форма
підвищення фахової майстерності:
проблеми, перспективи розвитку».

Всеукраїнський науково-практичний
семінар «Всеукраїнська школа
новаторства керівних, науковопедагогічних і педагогічних працівників
грудень
як форма підвищення фахової
майстерності: досвід, шляхи реалізації»
Організаційні заходи щодо супроводу
доступу науково-педагогічних працівників
Університету до інформаційних ресурсів
Британської ради, інших країн, бібліотечних та архівних фондів, необхідних Упродовж року
для виконання наукових досліджень,
освітніх програм, освітньої та фахової
діяльності
Здійснення консультативної роботи з іноземних мов, методики їх викладання для
працівників УМО, різних категорій
слухачів УМО та інших напрямів Упродовж року
професійного
розвитку
керівних
і
педагогічних працівників
Здійснення координаційних заходів щодо
організації та проведення постійно діючого
семінару для методистів УМО

Керівники
структурних
підрозділів УМО,
Н.В. Любченко

О.Ю. Шумська

О.Ю. Шумська,
О.В. Боднарук

Упродовж року Н.В. Любченко

