
Додаток до наказу  

від  _______ 201__ р.  №  __________ 

ЗАТВЕРДЖУЮ: 

Перший проректор – проректор  з навчально-

педагогічної, методичної роботи та 

міжнародних зв'язків 

________ Є. Р.  Чернишова 

План роботи постійно діючого семінару 

для педагогічних працівників ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» на 2013 рік 

№ 
з/п 

Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1 

Педагогічна гостина: 

1. Про роботу постійно діючого семінару для педагогічних 

працівників у 2013 році; 

 

2. Про підсумки атестації педагогічних працівників 

Університету менеджменту освіти в 2013 році; 

 

3. Про проведення конкурсів фахової майстерності  

в 2013 році; 

 

4. Семінар: 

- «Професійна кар’єра в освітній організації: психологічні 

проблеми та перспективи»; 

- «Цілеорієнтована мотивація персоналу організації: 

мотиваційний моніторинг» 

 

30 квітня 

Є. Р. Чернишова, перший  

проректор – проректор з науково-

педагогічної, методичної роботи та 

міжнародних зв’язків, доктор 

педагогічних наук, професор; 

Г. О. Щикотовський, начальник 

відділу організації кадрової та 

правової роботи; 

Н. В. Любченко, директор 

НМЦ координації закладів ППО, 

регіональних та міжнародних 

зв’язків, кандидат педагогічних 

наук;  

О. І. Бондарчук, завідувач кафедри 

психології управління Центрального 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти ДВНЗ 

«Університет менеджменту освіти» 

НАПН України, доктор 



 психологічних наук, професор; 

О. О. Нежинська, доцент кафедри 

психології управління Центрального 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», кандидат психологічних 

наук; 

Н. І. Пінчук, доцент кафедри 

психології управління 

Центрального інституту 

післядипломної педагогічної освіти 

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти», кандидат психологічних 

наук ; 

Г. А. Дмитренко, завідувач кафедри 

економіки та управління персоналом 

Інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН 

України, доктор економічних наук, 

професор; 

 

2 

«Круглий стіл»: 

- «Використання ігрових форм навчання при формуванні 

економічної компетентності менеджерів освіти» 

 

 

 

 

 

17 травня 

Т. І. Бурлаєнко, старший викладач 

кафедри економіки та управління 

персоналом Інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН 

України,  

О. А. Брусєнцева, старший 

викладач кафедри економіки та 

управління персоналом Інституту 



 

- «Використання методу дискусії та аналізу ситуацій для 

підвищення професійної компетентності  фахівців» 

 

 

 

 

 

- Майстер-клас  Тетяни Іванівни  Сябрук «За покликанням  

методист»  

менеджменту та психології 

О. Г. Шевчик, старший викладач 

кафедри економіки та управління 

персоналом Інституту менеджменту 

та психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН 

України», кандидат педагогічних 

наук 

Т. І. Сябрук, старший викладач 

кафедри дистанційної освіти ЦІППО  

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» 

3 

Семінар: 

-«Організаційно-правові та науково-методичні аспекти 

діяльності педагогічних працівників»  

13 вересня 

М. М. Казакова, начальник відділу 

організаційної роботи та діловодства 

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України; 

 

Г. О. Щикотовськи, начальник 

відділу кадрової та правової роботи;  

 

Т. В. Дейнюк, начальник відділу 

організації навчального процесу та 

моніторингу; 

 

О. М. Жебровський, начальник 

редакційно-видавничого відділу; 

 

О. Л. Галаджій, завідувач Наукової 

бібліотеки 

 

 

 



 
 
4 

 

«Круглий стіл» за темою «Психологічні та правові аспекти 

організаційної роботи ЗНЗ у системі охорони  дитинства та 

захисту дітей»  
 

18 жовтня 

 

Бевз Галина Михайлівна,  

доцент кафедри  загальної та 

практичної психології Інституту 

менеджменту та психології 

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України,  канд. 

психологічних наук  

5 

Педагогічний турнір для науково-педагогічних і педагогічних 

працівників Університету менеджменту освіти в рамках  

ІІІ Ярмарку  педагогічних інновацій у системі післядипломної 

педагогічної освіти 

 

15 
листопада 

Є. Р. Чернишова, 

Л. М. Ващенко,  

А. Л. Кліменко,   

Г. М. Тимошко,  

О. П. Ситніков, 

Л. В. Асоян  

Н.В. Любченко 

6 

«Круглий стіл»: 

- «Деформалізація освітнього простору: особистісно – 

орієнтовані перспективи»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Тренінгові технології в освіті» 

13 грудня 

П. В. Лушин, завідувач  кафедри 

загальної та практичної психології 

Інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН 

України, доктор психологічних наук, 

професор; 

О. В. Брюховецька, кандидат 

психологічних наук, доцент кафедри 

загальної та практичної психології 

Інституту менеджменту та 

психології ДВНЗ «Університет 

менеджменту освіти» НАПН 

України. 

Доріченко Вікторія Анатоліївна, 

старший викладач Інституту 



менеджменту та психології  

ДВНЗ «Університет менеджменту 

освіти» НАПН України 

7 

Участь у науково-методичних заходах міжнародного та 

всеукраїнського рівня (згідно з планом УМО): 

- V Всеукраїнський конкурс науково-методичних розробок у 

системі післядипломної педагогічної освіти; 

- Всеукраїнський науково-практичний семінар «Роль  

методичного кабінету (центру) у формуванні  

науково-методичного освітнього середовища в регіоні:  

критерії ефективності» (м. Кіровоград); 

- ІІ Всеукраїнський методичний турнір «Моє покликання – 

методист»; 

- Всеукраїнський науково-практичний семінар за темою 

«Оновлення змісту і форм діяльності науково-методичних установ 

в умовах сучасних перетворень і перспектив сталого розвитку 

України» (спільно з базовим закладом Всеукраїнської школи 

 новаторства – Рівненським ОІППО) 

- Всеукраїнський «круглий стіл» за темою «Проектування процесу 

навчання педагогів з адрагогічних позицій Регіональної школи  

новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних  

працівників» та Всеукраїнський методичний турнір  

«Моє покликання –  методист»(спільно  з Полтавським ОІППО); 

- ІV Міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади – 2013», 

XVІ міжнародна виставка навчальних закладів «Сучасна освіта в 

Україні – 2013», П'ята  національна виставка-презентація 

«Інноватика в сучасній освіті» 

Квітень-
жовтень 

 
23 – 25 
квітня  

 
 
 
 

Квітень - 
вересень 

 
13-14 червня  

 
 
 
 
 
 

27 вересня 
 
 
 
 
 
 

За планом 
виставок 

 

Керівники структурних 

підрозділів 

 



 

8 

Тематична дискусія за темою «Використання інноваційних 

педагогічних технологій щодо підтримки професійного й 

особистісного розвитку педагогічних та управлінських кадрів в 

системі післядипломної педагогічної освіти» 

21 
листопада  

 

О. В. Дубініна, начальник методичного 

відділу координації закладів ППО та 

інформаційного супроводу  

НМЦ координації закладів ППО, 

регіональних та міжнародних 

зв’язків; 

О. А. Прокопенко, начальник 

методичного відділу новітніх 

педагогічних технологій  

НМЦ координації закладів ППО, 

регіональних та міжнародних 

зв’язків 

 

9 

Організаційні заходи щодо супроводу доступу науково-

педагогічних працівників Університету до інформаційних ресурсів 

Британської ради, інших країн, бібліотечних та архівних фондів, 

необхідних для виконання наукових досліджень, освітніх 

програм, освітньої та фахової діяльності 

Упродовж 
року 

. Ю. Шумська, начальник Ресурсного 

центру (відділу) НМЦ координації 

закладів ППО, регіональних та 

міжнародних зв’язків  

 

10 

Здійснення консультативної роботи з іноземних мов, методики їх 

викладання для працівників УМО, різних категорій слухачів УМО 

та інших напрямів професійного розвитку керівних і педагогічних 

працівників 

Упродовж 
року 

О. Ю. Шумська, начальник 

Ресурсного центру (відділу) 

НМЦ координації закладів ППО, 

регіональних та міжнародних 

зв’язків;  

О. В. Боднарук,  начальник відділу 

міжнародного співробітництва 

НМЦ координації закладів ППО, 

регіональних та міжнародних 

зв’язків  

 


