ВСТУП
В умовах модернізації освіти України та пошуку шляхів інтеграції її до єдиного європейського освітнього простору актуалізується необхідність
розроблення і впровадження нових підходів до організації діяльності освітніх інституцій різних рівнів, зокрема закладів післядипломної освіти. З
метою створення на теренах України європейської інноваційної системи перепідготовки й підвищення кваліфікації керівних, педагогічних та науковопедагогічних кадрів Всеукраїнською громадською організацією «Консорціум закладів післядипломної освіти» засновано Український відкритий
університет післядипломної освіти (УВУПО), до структури якого увійшли на партнерських засадах 15 закладів післядипломної педагогічної освіти з
різних регіонів України на чолі з ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України.
Український відкритий університет післядипломної освіти (УВУПО) – перший в Україні самоврядний (автономний) навчальний заклад типу
розподіленого університету, який, реалізуючи освітню політику держави щодо оптимізації мережі вищих навчальних закладів, забезпечує координацію
діяльності закладів післядипломної освіти і спрямовує її на реалізацію законодавства про освіту, приведення змісту післядипломної освіти і освіти
дорослих у відповідність до європейських освітніх стандартів, модернізацію освітньої інфраструктури, розроблення навчально-методичного
забезпечення діяльності закладів післядипломної освіти, впровадження інноваційних підходів до неперервного розвитку особистості фахівця на засадах
взаємодії формальної, неформальної та інформальної освіти.
Перспективні напрями діяльності УВУПО:
1. Об’єднання зусиль установ-партнерів з метою створення умов для координації освітньо-наукової, навчально-методичної, організаційнопедагогічної та інших видів діяльності для виконання спільних освітньо-наукових, економічних та соціальних завдань, а також практичної реалізації
інноваційних проектів у сфері освіти і науки.
2. Провадження ліцензованої освітньої діяльності, спрямованої на забезпечення виконання державного замовлення та угод щодо підготовки,
спеціалізації, перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування фахівців у галузях знань «освіта», «соціальні і поведінкові науки», «управління та
адміністрування» та ін. відповідно до стандартів вищої і післядипломної освіти; здійснення наукової і науково-технічної, творчої, мистецької,
культурно-виховної, спортивної та оздоровчої діяльності.
3. Створення тимчасових творчих колективів для здійснення фундаментальних та прикладних наукових досліджень, спрямованих на:
- вивчення соціального запиту і соціальних очікувань від системи післядипломної освіти (ПО), освітніх запитів на види, зміст і якість освітніх
послуг у системі ПО (на регіональному та всеукраїнському рівнях);
- вивчення попиту на педагогічні спеціальності на ринку праці, професійних вимог роботодавців до фахівців у галузях знань «освіта», «соціальні і
поведінкові науки», «управління та адміністрування» та ін.;
- вивчення історичного досвіду освітніх процесів в Україні, з метою поширення надбань вітчизняної педагогіки і вироблення концепції розвитку
післядипломної освіти на національній основі;

- вивчення та розроблення ефективних механізмів упровадження зарубіжного досвіду організації ПО у вітчизняних закладах післядипломної
освіти;
- моніторинг якості післядипломної освіти, створення технологій та інтегрованих по освітньому полю УВУПО індикаторів оцінки якості
організації навчального процесу й результатів навчання слухачів і студентів для здійснення процедур ліцензування та акредитації, створення
внутрішньої системи забезпечення якості підготовки фахівців у межах УВУПО;
- побудову і запровадження ефективної регіональної моделі ППО (курсова підготовка і система роботи з педагогами у міжкурсовий період);
- модернізацію, стандартизацію і сертифікацію змісту, форм і методів післядипломної освіти;
- створення при УВУПО Центру оцінки якості педагогічної освіти і сертифікації педагогічних кадрів.
4. Підвищення якості організації освітнього процесу в ІППО, що передбачає:
- удосконалення переліку та якості освітніх послуг, що надаються установами-партнерами у межах УВУПО;
- розроблення та акредитацію освітніх та освітньо-професійних програм, розробку єдиної системи навчальних модулів і кредитів;
- створення єдиної електронно-інформаційної бази та банку навчально-методичних матеріалів для забезпечення освітньої і науково-методичної
діяльності ІПО;
- утворення творчих колективів для підготовки навчально-методичних і науково-методичних комплексів для різних напрямів підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації та стажування фахівців у системі ПО з наступним затвердженням цих матеріалів на Науковометодичній раді головного вищого навчального закладу Українського відкритого університету післядипломної освіти – ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» НАПН України та поданням їх до розгляду до МОН України;
- створення і впровадження електронних засобів навчання (навчальних курсів, підручників та ін.) для забезпечення освітнього процесу у
закладах післядипломної освіти;
- створення в межах УВУПО мобільного освітнього простору для студентів, слухачів і викладачів з використанням комп’ютерних технологій
навчання з метою розширення доступу до якісної ступеневої освіти, забезпечення умов для отримання додаткової освіти; розширення
можливостей слухачів та студентів щодо вибору варіативних навчальних програм, форм навчання за різними напрямами і спеціальностями.
5. Організація й координація освітньої та науково-методичної діяльності установ-партнерів, що передбачає:
- створення навчальних, навчально-освітніх та навчально-науково-виробничих комплексів (під певну наукову тему, що відповідає
основній освітній проблемі та відповідному напряму діяльності установи-партнера);
- реалізація спеціальних проектів з підготовки й підвищення кваліфікації фахівців на замовлення органів влади та інших установ з
використанням кадрового та матеріально-технічного потенціалу окремих членів УВУПО, залучення до навчального процесу
провідних фахівців навчальних закладів – членів УВУПО та освітян-практиків;
- проведення спільних масових наукових заходів: конференцій, семінарів, тренінгів, літніх шкіл тощо.
6. Розвиток кадрового потенціалу УВУПО, що передбачає:
- організацію ефективної системи перепідготовки та підвищення кваліфікації професорсько-викладацького та керівного складу членів
УВУПО; присвоєння вчених звань доцента і професора науково-педагогічним працівникам закладів – членів УВУПО;

здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів у закладах – членах УВУПО та у головному вищому навчальному закладі
Українського відкритого університету післядипломної освіти – ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України за акредитованими
програмами;
- стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі закладів – членів УВУПО.
7. Представлення інтересів та захист прав установ-засновників УВУПО у відносинах з фізичними та юридичними особами, забезпечення
соціального захисту учасників освітнього процесу.
8. Участь у підготовці та обговоренні законопроектів у галузі освіти. Звернення з ініціативою до законодавчих органів та органів управління
вищою освітою про внесення змін до чинних актів у галузі вищої та післядипломної освіти або розроблення нових нормативно-правових документів.
9. Здійснення міжнародної діяльності у сфері освіти і науки відповідно до чинного законодавства шляхом укладання угод про освітнє та наукове
співробітництво, що передбачають:
- започаткування навчання з видачею подвійних дипломів;
- проведення он-лайн лекцій, вебінарів та ін.;
- створення творчих колективів для проведення спільних наукових досліджень та розроблення й реалізації освітньо-наукових проектів;
- організацію спільних масових наукових заходів;
- спільне видання наукових праць та наукових і науково-методичних видань;
обмін досвідом організації післядипломної освіти (стажування, обмін делегаціями та ін.).
-

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ УВУПО
на 2018 р.
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Виконавчий директор Українського відкритого університету післядипломної освіти – проректор з науково-методичної роботи
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I. Наукова діяльність
роботи всеукраїнського

Координація дослідно-експериментальної
рівня в Харківській області за темами:
 «Науково-методичні
засади
впровадження
фінансової
грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів»;
 «Психолого-педагогічні засоби оцінки рівнів сформованості
компетентностей молодших школярів як чинник управління якістю
навчання в системі розвивальної освіти»;
 «Тьюторська технологія як засіб реалізації принципу
індивідуалізації в освіті»;
 «Науково-педагогічний проект «Філологічний Олімп»;
 «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі»;
 «Психолого-педагогічні умови соціальної підтримки дітей у
складних життєвих обставинах»;
 «Теоретико-методологічні засади моделювання розвитку
авторських шкіл»;
 «Формування позитивної громадської думки щодо освітніх
інновацій»;
 «Розроблення
і
впровадження
навчально-методичного
забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного
стандарту початкової загальної середньої освіти»
Науковий та методичний супровід дослідно-експериментальної роботи
регіонального рівня в Харківській області за темами:
 «Науково-методичні засади впровадження медіаосвіти в систему
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навчально-виховної роботи закладів освіти Харківської області»;
 «Науково-методичні засади впровадження гендерних підходів в
систему роботи навчальних закладів»;
 «Проектування
багаторівневого
освітнього
середовища
навчально-виховного комплексу як умова формування життєвої
компетентності вихованців з особливими освітніми потребами»;
 «Художньо-естетичне виховання учнів у школі повного дня»
Науково-дослідна робота за темами:
 «Теоретико-методологічні
основи
модернізації
навчання,
виховання й управління в умовах інтеграції України у світовий
освітній простір»;
 «Теоретико-методологічні основи розвитку особистості в системі
неперервної освіти» (реєстраційний номер 0116U004931);
 «Історико-педагогічні аспекти розвитку неперервної освіти в
Україні та зарубіжжі» (реєстраційний номер 0115U002891)
Засідання лабораторії психології професіоналізму з теми «Технологія
інноваційного процесу формування і розвитку особистості
професіонала в системі післядипломної освіти» (тренінг)

2016–2020 рр.

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Жорова І. Я.,

2016–2020 рр.
Слюсаренко Н. В.,
2015–2020 рр.
м. Херсон
КВНЗ «Херсонська
АНО» ХОР
26–27 червня 2018 р.

18–19 жовтня 2018 р.
Засідання лабораторії психології професіоналізму з теми: «Пріоритети
та особливості ціннісного ставлення педпрацівників до професійного
розвитку і створення професійної Я-концепції» (майстер-класи)
ІІ. Науково-методична діяльність
упродовж року
Участь науково-педагогічних працівників закладів ППО – членів
м. Київ
УВУПО у науково-методичній раді УМО
ДВНЗ «УМО»
НАПН України
14 березня 2018 р.
Засідання науково-методичної ради
м. Київ
ДВНЗ «УМО»
НАПН України
12 квітня 2018 р.
Засідання науково-методичної ради
м. Київ
ДВНЗ «УМО»
НАПН України

Кузьменко В. В.
ЦІППО ДВНЗ «УМО»
НАПН України
Бондарчук О.І.;
Рівненський ОІППО
Гавлітіна Т. М.

ДВНЗ «УМО» НАПН України
Отич О. М.,
Супрун В. В.,
члени НМР
ДВНЗ «УМО» НАПН України
Отич О. М.,
члени НМР
ДВНЗ «УМО» НАПН України
Отич О. М.,
члени НМР

13–15 червня 2018 р.
м. Хмельницький,
Хмельницький ОІППО

4

Виїзне засідання науково-методичної ради

5

Засідання науково-методичної ради

6

Засідання науково-методичної ради

7

Розвиток кадрового потенціалу КЗ «ЗОІППО» ЗОР: робота
професійних студій (мовних – англійська та українська, фахових,
здоров’язбережувальних) для працівників КЗ «ЗОІППО» ЗОР; робота
постійно діючого методологічного семінару
ІІІ. Навчально-методична діяльність
25–27 січня 2018 р.
Толока позашкільників (школа управлінської майстерності) з теми:
«Від демократичного управління до творчої особистості»

1

2

Тренінг «Визначення медіаграмотності: коло можливостей»

3

Розробка освітньої програми тематичного спецкурсу для вчителів
фізичної культури та вчителів початкових класів, які викладають
навчальний предмет «Фізична культура» у 1–4-х класах, за темою
«Викладання навчального предмета «Фізична культура» у 1–4-х
класах»
Розробка освітньої програми базового курсу «Історія. Громадянська
освіта»
Засідання обласної спеціальної дослідницької групи Проектування як
метод пізнання в освітній галузі «Технології» на тему: «Формування
технологічних компетентностей та конкурентоспроможної особистості
в контексті Нової української школи»

4
5

13 вересня 2018 р.
м. Київ,
ДВНЗ «УМО»
НАПН України
8 листопада 2018 р.
м. Київ,
ДВНЗ «УМО»
НАПН України
упродовж року

січень, березень 2018 р.

ДВНЗ «УМО» НАПН України
Отич О. М.;
Хмельницький ОІППО
Берека В. Є.;
члени НМР
ДВНЗ «УМО» НАПН України
Отич О. М.,
члени НМР
ДВНЗ «УМО» НАПН України
Отич О. М.,
члени НМР
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

Івано-Франківський ОІППО
Фляк О. О., Просіна О.

лютий 2018 р.

Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Муліка К. М.;
Інститут соціальної і політичної
психології АПН України
КВНЗ «Харківська АНО»

травень 2018 р.

КВНЗ «Харківська АНО»

червень 2018 р.

Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Чемшит В. Г.

6

7
8

9
10

11
12

13

Розробка освітньої програми тематичного спецкурсу «Формування й
розвиток підприємливості та фінансової грамотності як ключової
компетентності випускників Нової української школи»
Участь у розробці окремих модулів дистанційних курсів підвищення
кваліфікації різних категорій слухачів
Участь у розробці методичних рекомендацій щодо змісту та
навчально-методичного забезпечення спецкурсів щодо навчання
педагогів в галузі ІКТ
Участь у розробці професійних стандартів педагогічної діяльності
(вчителя-предметника, керівника закладу)
Розробка науково-методичного інструментарію з підготовки
педагогічних працівників до професійної сертифікації, проведення
пілотних досліджень інструментарію професійної сертифікації
педагогічних працівників
Створення системи психолого-педагогічного супроводу професійного
розвитку педагогічних працівників в умовах професійної сертифікації

вересень 2018 р.

КВНЗ «Харківська АНО»

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
Запорізька ОДА
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
Запорізька ОДА

Створення
експериментальних
навчальних
лабораторій
з
інноваційних освітніх технологій (робототехніки, сенсорної стимуляції,
Lego, арт-технологій)
Координація роботи авторських творчих майстерень

упродовж року

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Слободенюк Л. І.
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Жорова І. Я., Слободенюк Л. І.
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Слободенюк Л. І., Одайник С. Ф.

3

упродовж року
Підготовка навчально-методичних комплексів для підвищення
кваліфікації та стажування фахівців у системі післядипломної освіти
упродовж року
Створення і впровадження електронних засобів навчання для
забезпечення освітнього процесу
ІV. Освітня діяльність
травень 2018 р.
Розроблення освітніх програм для підготовки магістрів зі
спеціальності 073 «Менеджмент» і освітньо-наукових програм для
підготовки докторів філософії 011 «Освітні, педагогічні науки»
24–28 серпня 2018 р.
Всеукраїнська літня школа «Освітні ініціативи – 2018»
м. Скадовськ,
ОЗ СНВК «Академічна
гімназія»
листопад 2018 р.
Школа молодого науковця

4

Підвищення кваліфікації 6000 педагогічних працівників Харківської

14
15

1

2

упродовж року

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Жорова І. Я.
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Комінарець Т. В.,
Примакова В. В.
Івано-Франківський ОІППО
Барабаш О. Д.
КВНЗ «Харківська АНО»

області за такими напрямами:
- завідувачі закладів дошкільної освіти;
- вчителі початкових класів;
- вчителі початкових класів та вихователі груп продовженого
дня;
- вихователі закладів дошкільної освіти;
- вихователі-методисти закладів дошкільної освіти;
- музичні керівники закладів дошкільної освіти;
- вихователі закладів дошкільної освіти (розвивальні технології);
- вихователі груп раннього віку закладів дошкільної освіти;
- вихователі різновікових груп закладів дошкільної освіти;
- директори закладів загальної середньої освіти;
- заступники директорів з навчально-виховної роботи;
- заступники директорів з виховної роботи;
- директори та методисти закладів позашкільної освіти;
- шкільні бібліотекарі;
- учителі географії;
- учителі географії та економіки;
- учителі історії;
- учителі історія та правознавства;
- учителі предмета «Харківщинознавство»;
- учителі правознавства;
- учителі предмета «Людина і світ»;
- учителі української мови та літератури;
- учителі російської мови та зарубіжної літератури;
- учителі іноземної мови (англійської, французької, німецької);
- керівники гуртків закладів позашкільної освіти;
- учителі фізичної культури;
- учителі предмета «Захист Вітчизни»;
- учителі музичного мистецтва;
- педагоги-організатори;
- учителі образотворчого мистецтва та художньої культури;
- учителі трудового навчання;
- вихователі груп продовженого дня;
- учителі предмета «Основи здоров’я»;
- логопеди;
- практичні психологи закладі загальної середньої та дошкільної

5
6

освіти;
- соціальні педагоги;
- вихователі закладів освіти інтернатного типу;
- учителі фізики;
- учителі фізики та астрономії;
- учителі астрономії;
- учителі математики;
- учителі математики та фізики;
- учителі математики та інформатики;
- учителі хімії;
- учителі хімії та біології;
- учителі біології;
- учителі екології;
- учителі біології та екології;
- учителі інформатики;
- учителі інформатики в початкових класах;
- учителі інформатики та математики.
Навчання співробітників ЗОІППО на курсах підвищення кваліфікації
в ЦІППО
Проведення тренінгів, майстер-класів у рамках УВУПО

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

ДВНЗ «УМО» НАПН України;
заклади ППО
ДВНЗ «УМО» НАПН України;
заклади ППО:
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Жорова І. Я., Слободенюк Л. І.
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Слободенюк Л. І.

упродовж року

7

Провадження освітньої діяльності з підготовки, підвищення
кваліфікації та стажування фахівців у галузях знань «Освіта»,
«Управління та адміністрування»

8

2

упродовж року
Здійснення дистанційного навчання: проведення вебінарів, лекцій
online
V. Організаційно-методична діяльність
щоквартально
Проведення засідань ради ректорів/директорів УВУПО
упродовж року
20 квітня 2018 р.
Засідання ради ректорів/директорів УВУПО

3

Виїзне засідання ради ректорів/директорів УВУПО

1

15 червня 2018 р.

ДВНЗ «УМО» НАПН України;
заклади ППО
ДВНЗ «УМО» НАПН України;
заклади ППО
Хмельницький ОІППО
Берека В. Є.;
ДВНЗ «УМО» НАПН України;
заклади ППО

4

Засідання ради ректорів/директорів УВУПО

жовтень 2018 р.

5

Засідання ради ректорів/директорів УВУПО

21 грудня 2018 р.

6

Організаційно-методичний
супровід
ІІ
(обласного)
етапу
Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2018» (номінації:
«Українська мова та література», «Німецька мова», «Фізика»,
«Фізична культура»)
Організаційно-методичний
супровід
ІІ
(обласного)
етапу
Всеукраїнського конкурсу майстерності педагогічних працівників
закладів позашкільної освіти «Джерело творчості» у номінації
«Методист – 2018»
Проведення Десятого всеукраїнського конкурсу наукових, навчальних
і методичних праць з проблем післядипломної освіти

7
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9
10

11
12

13
14

15

січень–лютий 2018 р.

ДВНЗ «УМО» НАПН України;
заклади ППО
ДВНЗ «УМО» НАПН України;
заклади ППО
КВНЗ «Харківська АНО»

січень–березень 2018 р.

КВНЗ «Харківська АНО»

лютий–грудень 2018 р.

ДВНЗ «УМО» НАПН України
Отич О. М., Баглай А. В.;
заклади ППО
КВНЗ «Харківська АНО»

Організаційно-методичний супровід ІІ (обласного) туру обласного
конкурсу «Кращий вихователь Харківщини»
Організаційно-педагогічні засади сервісного обслуговування закладів
освіти в умовах децентралізації влади (вебінар)

березень–квітень 2018 р.

Організаційно-методичний супровід міжнародного дослідження якості
освіти PISA-2018
Організаційно-методичний супровід загальнодержавного дослідження
якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та
математичної компетентностей випускників початкової школи
загальноосвітніх навчальних закладів»
Організаційно-методичний
супровід
ІІ
(обласного)
туру
Всеукраїнського конкурсу «Класний керівник року»
Упровадження альтернативних моделей післядипломної педагогічної
освіти: дуальної, каскадної, багаторівневої, стажерських майданчиків

квітень–травень 2018 р.

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Слободенюк Л. І., Ізотова Г. М.,
Гаврилюк Ю. С.
КВНЗ «Харківська АНО»

квітень–травень 2018 р.

КВНЗ «Харківська АНО»

листопад 2018 р.

КВНЗ «Харківська АНО»

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
Запорізька ОДА

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
Запорізька ОДА

Поширення дистанційної, пролонгованої,
моделі курсів підвищення кваліфікації

інтегрованої,

дуальної

березень 2018 р.

упродовж року

ДВНЗ «УМО» НАПН України,
заклади ППО

упродовж року

ДВНЗ «УМО» НАПН України,
заклади ППО

упродовж року

19

Робота творчих груп УМО щодо розроблення та затвердження
Концепції педагогічної освіти та професійного розвитку педагогічних
працівників
Робота творчих груп УМО щодо розроблення та затвердження
стандартів вищої освіти для педагогічних спеціальностей, стандартів
післядипломної освіти
Проведення моніторингу якості надання освітніх послуг відділами
освіти
Організація роботи Онлайн-школи молодого фахівця Херсонщини

20

Координація роботи віртуальних педагогічних спільнот Херсонщини

упродовж року

ДВНЗ «УМО» НАПН України,
заклади ППО
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Слободенюк Л. І.,
завідувачі навчально-методичних
лабораторій
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Одайник С. Ф.

1

VI. Міжнародна діяльність
травень 2018 р.
Міні-проект «Оціни майбутнє: управління знаннями в освіті»

2

Літня школа

3

Реалізація міжнародного проекту: «Нові вимоги до компетентностей
керівників шкіл в Україні»

16

17

18

упродовж року

5–11 липня 2018 р.

упродовж року

Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Клепко С. Ф.;
Факультет «Вільних мистецтв
і наук» («Artes Liberales»)
Варшавського університету;
Факультетет Міжнародних і
політичних досліджень
Ягеллонського університету;
Фонд «Інститут» «Artes
Liberales»
ДВНЗ «УМО» НАПН України
Отич О. М., Дей М. О.,
Любченко Н. В.;
Шуменський університет
«Єпископ Костянтин
Преславський»
(м. Варна, Республіка Болгарія)
ДВНЗ «УМО» НАПН України,
Одеський ОІУВ,
Проектне бюро
«КультурКонтакт» (Австрія)

4

5

6

7

8

9

Входження Інституту до міжнародних, освітніх організацій; укладання
двосторонніх і багатосторонніх договорів із науковими інституціями та
вищими навчальними закладами закордону
Налагодження
ефективного
обміну
науково-педагогічними
працівниками з метою підвищення їх професійного рівня, активізація
зарубіжного стажування
Стажування науково-педагогічних працівників на базі європейських
закладів вищої освіти:
 Європейський інститут післядипломної освіти (Подгайська, Словацька
республіка);
 Західно-Фінляндський Коледж (Фінляндія);
 Шуменський університет «Єпископ Константин Преславськи»
(Болгарія);
 Варненський вільний університет Чорноризця Храбра
Підготовка спільних наукових видань, входження в редакційні колегії
зарубіжних часописів:
 «Українсько-польський; Польсько-український вісник», вип. ХVIII–
XIX;
 Україно-словацький рочник, № ІІ–ІІІ (спільно з Європейським
інститутом післядипломної освіти, Подгайська, Словацька республіка)
Підготовка документів для отримання грантів, участь у міжнародних
проектах:
 «STEM-освіта в європейському просторі» (Ніцца-Cофія-Антіполіс)
Участь у реалізації міжнародних освітніх проектів:
 Розвиток громадянських компетентностей в Україні – DOCCU
(Цюріхський педагогічний університет);
 Програма освіти для демократичного громадянства «Демократична
школа» (Європейський центр ім.Вергеланда та Ради Європи за підтримки
Міністерства закордонних справ Норвегії);
 Викладання англійської як іноземної мови (проект TEFL);
 Змішане навчання – вікно у майбутнє (The Harald Binder Cultural
Enterprises);
 Міксіке в Україні

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

ДВНЗ «УМО» НАПН України,
заклади ППО:
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Жорова І. Я.

упродовж року

ДВНЗ «УМО» НАПН України,
заклади ППО:
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
науково-педагогічні працівники
академії

упродовж року

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Жорова І. Я.,
завідувачі кафедрами
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
науково-педагогічні і педагогічні
працівники академії

упродовж року

1

2

3

4

5

VII. Інформаційно-видавнича діяльність
липень 2018 р.
Видання методичних рекомендацій КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Основні
орієнтири розвитку системи освіти Запорізької області у 2018–
2019 н. р.»
Видання
науково-методичного
посібника
«Здобутки
освітян
Запорізького регіону. Антологія перспективного педагогічного досвіду
закладів освіти Запорізької області»
Збірник «Адаптивно-педагогічне проектування регіональних курсів
підвищення кваліфікації педагогічних працівників»
Укладання та підготовка до друку науково-методичного журналу
«Джерело педагогічних інновацій»:
№ 1 «Здоров’я та фізична культура»;
№ 2 «Добрі практики» освітян Харківщини»;
№ 3 «Оновлена початкова освіта»;
№ 4 «Г.Ф. Квітка-Основ’яненко – перший класик художньої прози»
Опублікування наукових статей працівників ОІППО у накових
часописах УМО

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

липень 2018 р.

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

листопад 2018 р.

Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Білик Н. І.
КВНЗ «Харківська АНО»

І квартал 2018 р.;
ІІ квартал 2018 р.;
ІІІ квартал 2018 р.;
ІV квартал 2018 р.
упродовж року

ДВНЗ «УМО» НАПН України;
заклади ППО

6

Висвітлення діяльності УВУПО у педагогічній пресі, ТV- та
радіопрограмах, у соціальних мережах

упродовж року

7

Видання збірника наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР «Педагогічні
науки та освіта» (2 випуски)
Видання науково-методичного журналу «Позашкілля Запоріжжя»
(2 випуски)
Видання електронного збірнику наукових праць КЗ «ЗОІППО» ЗОР
(4 випуски)
Видання періодичних видань: збірник наукових праць «Педагогічний
альманах», науково-методичний журнал «Таврійський вісник освіти»,
інформаційний бюлетень «Педагогічний проспект»

упродовж року

ДВНЗ «УМО» НАПН України;
заклади ППО:
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Одайник С. Ф.
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

упродовж року

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Зубко А. М., Кузьменко В. В.,
Жорова І. Я.

Видання наукової, науково-методичної, навчально-методичної та
навчальної літератури з актуальних питань освіти

упродовж року

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
науково-педагогічні працівники
академії

8
9
10

11

VIII. Фінансово-господарська діяльність, зміцнення матеріально-технічної бази
1
2

3

4
5
6
7

8
9

до 02 січня 2018 р.
Складання та оприлюднення переліку додаткових платних послуг на
2018 рік
Проведення ремонтних та оздоблюваних робіт у приміщеннях 1 травня–1 серпня 2018 р.
Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія
неперервної освіти»
1 серпня–
Організація та проведення заходів із підготовки матеріально-технічної
1 жовтня 2018 р.
бази Комунального вищого навчального закладу «Харківська
академія неперервної освіти» до початку нового навчального року та
опалювального періоду
щомісяця
Закупівля обладнання та інвентарю відповідно до затвердженого
кошторису
щокварталу
Організація та проведення заходів із пожежної безпеки та охорони
праці
упродовж року
Розвиток освітнього (предметного) середовища Інституту відповідно
до європейських стандартів освіти дорослих
упродовж року
Активізація механізму залучення коштів благодійних фондів,
фізичних та юридичних осіб для формування кошторису Інституту з
метою розвитку його матеріально-технічної бази
упродовж року
Створення умов для здобуття післядипломної освіти особами з
особливими освітніми потребами
упродовж року
Проведення
комплексного
енергоаудиту
та
заходів
із
енергозбереження

КВНЗ «Харківська АНО»
КВНЗ «Харківська АНО»
КВНЗ «Харківська АНО»

КВНЗ «Харківська АНО»
КВНЗ «Харківська АНО»
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР

ПЛАН МАСОВИХ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ЗАХОДІВ УВУПО
на 2018 р.
№
з/п
1
1

2

Назва заходу

Термін

2
Всеукраїнський
науково-практичний семінар
«Реалізація дослідницької діяльності учнів на
уроках природничо-математичних, технологічних
та
інформатичних
дисциплін»
у
межах
Всеукраїнського проекту «Я – дослідник»

3
23–25 січня

Місце
проведення
4
м. Запоріжжя

Міжнародна науково-практична конференція
«Соціально-економічні та гуманітарні аспекти
світових інноваційних трансформацій»
Участь у Дев’ятій Міжнародній виставці «Сучасні
навчальні заклади – 2018»

5–9 березня

м. Рівне

15–17 березня

Виконавці
5
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» МОН України;
Інститут педагогіки
НАПН України;
Компанія «ІТ-Інтегратор»;
Видавництво «Основа»
Рівненський ОІППО
Черній А. Л., Вєтров І. В.

4

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Досвід та перспективи розвитку інклюзивної
освіти в Україні: регіональний аспект»

28–29 березня

м. Київ,
Київський палац
дітей та юнацтва
м. Запоріжжя

5

Всеукраїнська Інтернет-конференція «Психологопедагогічні засади розвитку професіоналізму
освітян в умовах реалізації Концепції Нової
української школи»

29 березня

м. Рівне

6

Всеукраїнський круглий стіл «Педагогічні засади
формування наукової картини світу в учнів
закладів загальної середньої освіти»
Науково-методичний
семінар
«Особливості
використання персональних блогів педагогічних
працівників в організації освітнього процесу
закладу загальної середньої освіти» (online)
Всеукраїнська науково-практична конференція

березень

м. Полтава

11 квітня

м. Херсон,
у режимі online

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
Всеукраїнська благодійна
організація «Благодійний Фонд
Порошенка»;
Запорізька ОДА
ЦІППО ДВНЗ «УМО»
НАПН України
Бондарчук О.І.;
Рівненський ОІППО
Гавлітіна Т. М.
Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Ільченко В. Р., Ільченко О. Г.
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Кохановська О. В., Назаренко В. С.

13–14 квітня

м. Кременчук,

Полтавський ОІППО

3

7

8

ДВНЗ «УМО» НАПН України,
заклади ППО

«Новій школі – нове освітнє середовище»

9

Всеукраїнський освітній форум до 100-річчя від
дня
народження
В. О. Сухомлинського
присвячений актуальним питанням сучасної
початкової освіти «Нова українська школа –
діалог з В. О. Сухомлинським»

25–27 квітня

10

Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей з
досвіду
запровадження
Концепції
Нової
української школи у початковій освіті «Василеві
передзвони»

26–27 квітня.

11

Всеукраїнська науково-практична конференція
«Нова
українська
школа
–
діалог
з
В. О. Сухомлинським»
Міжнародна науково-практична конференція
«Біографія вчителя у біографії учня» (у співпраці з
кафедрою
українознавства
Ягеллонського
університету у Кракові (Польща), Державним
вищим навчальним закладом «Університет
менеджменту освіти» НАПН України; ПНПУ
ім. В. Г. Короленка, Центром дослідження історії
науково-редакційного центру по дослідженню
історії Полтавщини Полтавської обласної ради)
Всеукраїнська
науково-практична
Інтернетконференція
«Розвиток
професійної
компетентності керівників шкіл у системі
післядипломної педагогічної освіти в умовах
упровадження нового Державного стандарту
початкової загальної освіти»
ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення
та перспективи»

26 квітня

12

13

14

Навчально-оздоровчий
комплекс «Ерудит» при
Кременчуцькому
педагогічному коледжі
імені А. С. Макаренка
м. Херсон

ім. М. В. Остроградського
Водолазська Т. В.

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Жорова І. Я.,
завідувачі кафедр

м. Херсон,
КВНЗ «Херсонська
АНО» ХОР,
м. Скадовськ
ОЗ СНВК «Академічна
гімназія»
м. Херсон

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Комінарець Т.В.

27 квітня

м. Полтава,
Полтавська обласна
універсальна наукова
бібліотека
ім. І. П. Котляревського

Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Клепко С. Ф., Литвинюк Л. В.

квітень

м. Харків,
у режимі online

ДВНЗ «УМО» НАПН України,
КВНЗ «Харківська АНО»

14–21 травня

м. Запоріжжя

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
завідувачі кафедр

ДВНЗ «УМО» НАПН України;
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
ДНУ «Інститут модернізації

15
16

17

18

19

20

21

змісту освіти» МОН України;
Інститут проблем виховання
НАПН України;
Інститут педагогіки
НАПН України;
Інститут психології
ім. Г. Костюка НАПН України;
ФАТ «Національний центр
підвищення кваліфікації «Орлеу»
Інституту підвищення
кваліфікації педагогічних
працівників по ПівнічноКазахській області
(Петропавлівськ, Казахстан) та ін.
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Назаренко В. С.

Тиждень науки – 2018
Науково-методичний
семінар
«Використання
сучасних онлайн засобів навчання в освітньому
процесі» (online)
Всеукраїнський
науково-практичний семінар
«Концепція
змішаного
навчання
(Blended
Learning) в системі підвищення кваліфікації
керівних і педагогічних кадрів освіти з
використанням хмароорієнтованого освітнього
середовища Microsoft Office 365»
Всеукраїнська науково-практична конференція
«Неперервна освіта в модусах минулого,
теперішнього, майбутнього»

14–21 травня
16 травня

м. Запоріжжя
м. Херсон,
у режимі online

17 травня

м. Рівне

ДВНЗ «УМО» НАПН України
Касьян С. П., Ляхоцька Л. Л.;
Рівненський ОІППО
Басараба Н. А.

травень

м. Луцьк

Фестиваль інновацій «Інноваційна педагогіка в
умовах реалізації Концепції «Нова українська
школа»
Педагогічні
читання,
присвячені
пам’яті
О. А. Захаренка

травень

м. Луцьк

Волинський ІППО
Олешко П. С., Вітюк В. В.
Східноєвропейський
національний університет імені
Лесі Українки
Волинський ІППО
Олешко П. С., Вітюк В. В.

травень

м. Черкаси

Інтернет-конференція
в
межах
Червневих
методичних студій «Інноваційні підходи до
організації праці керівників закладів дошкільної,

14 червня

м. Рівне,
у режимі online

КНЗ «Черкаський ОІПОПП
ЧОР»
Чепурна Н. М., Крутенко О. В.
ДВНЗ «УМО» НАПН України
кафедра державної служби та
менеджменту освіти;

22

загальної середньої та позашкільної освіти як
менеджерів і лідерів освітніх організацій»
Серпневі педагогічні студії

21–23 серпня

м. Запоріжжя

23
24

Міжнародний Тиждень освіти дорослих
Х Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій

11–17 вересня
20–21 вересня

м. Запоріжжя
м. Черкаси

25

Публічна дискусія: Розвиток
компетентностей в Україні

громадянських

вересень

м. Івано-Франківськ

26

Обласна
науково-практична
конференція
(вебінар), присвячена Всеукраїнському Дню
дошкілля,
«Педагогічна
спадщина
Василя
Сухомлинського у контексті розвитку дитини
дошкільного віку»
Круглий стіл «Співробітництво громадян, освітян
і
місцевих
органів
влади
у
розвитку
громадянського суспільства на регіональному та
місцевому рівні»
Участь
у
Десятій
Міжнародній
виставці
«Інноватика в сучасній освіті – 2018»

вересень

м. Харків,
вебінар

вересень

м. Полтава

Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Єщенко М. М.

23–25 жовтня

м. Київ,
Київський палац
дітей та юнацтва
м. Запоріжжя

ДВНЗ «УМО» НАПН України,
заклади ППО

27

28

29
30

Фестиваль-огляд
«Найкращі
практики
управління освітою в ОТГ Запорізького регіону»
Науково-методичний
семінар
«Система
внутрішнього забезпечення якості освіти в
опорних закладах загальної середньої освіти в
умовах модернізаційних змін: практичний досвід
та перспективи розвитку» у межах Міжнародного
форуму «Інноватика в сучасній освіті»

24 жовтня
24 жовтня

м. Київ,
Київський палац
дітей та юнацтва

Рівненський ОІППО
Черній А. Л., Мельник Н. А.
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
Запорізька ОДА
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР
КНЗ «Черкаський ОІПОПП
ЧОР»
Чепурна Н. М., Назаренко Г. А.
Івано-Франківський ОІППО
Шелемей Л. Я.;
Швейцарсько-український
проект «Розвиток громадянських
компетентностей в Україні –
DOCCU»
КВНЗ «Харківська АНО»

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
Запорізька ОДА
ДВНЗ «УМО» НАПН України
кафедра державної служби та
менеджменту освіти;
Івано-Франківський ОІППО;
Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського;
Рівненський ОІППО
Черній А. Л., Мельник Н. А.;
КВНЗ «Харківська АНО»

Фестиваль-огляд
«Найкращі
практики
управління освітою в ОТГ Запорізького регіону»
Міжнародний конгрес з корекційної педагогіки,
інклюзії та реабілітології

24 жовтня

м. Запоріжжя

30 жовтня

м. Запоріжжя

33

Ювілейна
науково-практична
конференція
«Університет менеджменту освіти: становлення та
інноваційний розвиток системи управління якістю
післядипломної освіти»

жовтень

м. Київ

34

Виставка-презентація
викладачів УМО

доробку

жовтень

м. Київ

35

І Всеукраїнська конференція «Розвиток життєвої
компетентності особистості в умовах освітніх
трансформацій:
виховний,
психологічний,
інклюзивний виміри»
Всеукраїнська науково-практична конференція
присвячена 40-річчю факультету технологій і
дизайну ПНПУ ім. В. Г. Короленка «Актуальні
проблеми технологічної та професійної освіти,
культурології та дизайну»
Круглий стіл «Наступність дошкільної та
початкової освіти в умовах реформування Нової
української школи»

жовтень

м. Херсон

жовтень

м. Полтава

жовтень

м. Полтава

Всеукраїнський
науково-практичний семінар
«Упровадження
здоров’язбережувальних
технологій в освітній процес оновленої української
школи»

жовтень

м. Харків

31
32

36

37

38

наукового

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
Запорізька ОДА
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР;
Запорізька ОДА;
Інститут спеціальної педагогіки
НАПН України
ДВНЗ «УМО» НАПН України
О. М. Отич, Т. М. Сорочан,
О. В. Алейнікова, О. П. Ситніков,
відділ науково-організаційної
роботи, відділ науково-методичного
забезпечення та координації
діяльності закладів ППО
ДВНЗ «УМО» НАПН України
О. М. Отич, Т. М. Сорочан,
О. В. Алейнікова, О. П. Ситніков,
наукова бібліотека,
відділ науково-методичного
забезпечення та координації
діяльності закладів ППО
КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Примакова В. В.
Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Чемшит В. Г.;
Полтавський НПУ
ім. В. Г. Короленка
Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Крилевець М. П., Пасяда М. І.,
Корф І. В;
КВНЗ «Харківська АНО»,
ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» МОН України

39

40

41
42

43

44

45

46

ІІІ Всеукраїнська електронна науково-практична
конференція «Відкрита освіта та дистанційне
навчання: від теорії до практики» (організація,
проведення та участь)
Всеукраїнська
науково-практична
онлайнконференція
«Регіональна
освітня
система
підвищення кваліфікації як фактор розвитку
суперпрофесіоналізму педагогічних працівників:
теорія, практика та виклики часу»
Всесвітній день науки в ім’я миру та розвитку
ХІІІ
Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Проблеми
післядипломної
педагогічної освіти: особливості професійноособистісного розвитку педагогів в умовах
освітньої реформи»
ІV
Всеукраїнська
науково-методична
конференція «Теоретико-методологічні основи
розвитку освіти й управління навчальними
закладами»
«Круглий стіл» для вчителів української мови та
літератури «Нова українська література: сучасні
підходи до вивчення (з нагоди ювілейних дат – 180
років від дня народження І. С. Нечуя-Левицького,
240 років від дня народження Г. Ф. КвіткиОснов’яненка, 155 років від дня народження
О. Ю. Кобилянської, 140 років від дня народження
Олександра Олеся)
Науково-практична
Інтернет-конференція
«Сучасні підходи до організації навчання засобами
інформаційно-комунікаційних
технологій
в
процесі викладання природничо-математичних
дисциплін»
ІІ обласний форум педагогічних працівників
експериментальних навчальних закладів

1 листопада

м. Рівне

8 листопада

м. Полтава

9–11 листопада
листопад

м. Запоріжжя
м. Ужгород

листопад

м. Херсон

КВНЗ «Херсонська АНО» ХОР
Кузьменко В. В.

листопад

м. Полтава

Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Коваленко О. П.;
Полтавський НПУ
ім. В. Г. Короленка;
Полтавська національна спілка
письменників України

листопад

м. Харків

КВНЗ «Харківська АНО»

листопад

м. Полтава

Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Максименко Л. М.

ДВНЗ «УМО» НАПН України
Касьян С. П., Ляхоцька Л. Л.;
Рівненський ОІППО
Басараба Н. А.
ДВНЗ «УМО» НАПН України
Любченко Н. В.;
Полтавський ОІППО
ім. М. В. Остроградського
Білик Н. І.
КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР
Закарпатський ІППО

