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На №

від

Керівникам закладів
фахової передвищої освіти
Про організацію та проведення
тренінгів, майстер-класів,
практичних семінарів

Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти у
2020 році планує проведення короткострокових курсів підвищення
кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників (Ліцензія:
наказ МОН України від 15.08.2019 №951-л).
Враховуючи пропозиції закладів освіти, пропонуємо графік проведення
тренінгів, майстер-класів, практичних семінарів (додаток 1).
Термін навчання залежить від обраного курсу та становить від 8 до 30
годин. За результатами проведення тренінгів, майстер-класів, практичних
семінарів видають сертифікат.
Пропозиції просимо надіслати до 1 грудня п.р. за формою, що додається.
(додаток 2) на електронну адресу: nmc.vfpo@ukr.net .
Додатки:
- Пропозиції щодо графіка проведення
практичних семінарів у 2020 році.
- Анкета учасника.
Директор

Алла Чайковська
(044) 241-11-57

тренінгів,

майстер-класів,

Тетяна ІЩЕНКО

Додаток 1

Пропозиції щодо графіка проведення тренінгів, майстер-класів,
практичних семінарів у 2020 році
Категорія
працівників

1
2
квартал квартал

Керівники закладів
фахової передвищої
освіти
Заступники
директорів з
навчальної роботи
закладів фахової
передвищої освіти
Заступники
директорів з
виховної роботи
закладів фахової
передвищої освіти
Заступники
директорів з
навчальновиробничої роботи
закладів фахової
передвищої освіти
Завідувачі відділень
(за профілем)
закладів фахової
передвищої освіти
Методисти,
завідувачі методичних кабінетів
закладів фахової
передвищої освіти
Директори закладів
фахової передвищої
освіти, які
працюють на посаді
до 2-х років
Практичні
психологи

Відповідальна особа,
тел.

Період навчання

+

+

3
квартал

+

4
квартал

+

Дудус Т.В. (044) 24111-36
t.v.dudus18@gmail.com

+

+

+

+

Шевченко В.І. (045)77 418-02
Shevchenko.nmc@ukr.net

+

+

Лепеха І.О. (044) 24235-65
irina_lepeha@ukr.net

+

+

Малинка Л.В. (044) 24111-58
l.mali75@ukr.net

+

+

+

+

Синявська Н.І. (045)77 418-01
sinayvska@ukr.net

+

Лихогод Н.Г. (045)77 412-95

+

lykhogod@i.ua

+

+

Борхаленко Ю.О. (045)77
4-12-95
lykhogod@i.ua

Степанова І.О.
(045)77 4-12-95

+

stepanovaira@ukr.net

Тренінги за
напрямами:
Проєктування та
створення

+

+

+

+

Жуковська С.А.
(045)77 4-18-01

електронних
підручників та
посібників
Проєктування та
створення
відеолекцій та
відкритих онлайнкурсів
Професійна
розробка
електронного
освітнього контенту
Підвищення
професійної
майстерності
науковопедагогічних і
педагогічних
працівників (за
напрямами)

osvitatk@ukr.net

+

+

+

+

Жуковська С.А. (045)77
4-18-01
osvitatk@ukr.net

+

+

Жуковська С.А. (045)77
4-18-01
osvitatk@ukr.net

+

+

Лихогод Н.Г. (045)77 412-95
lykhogod@i.ua

Додаток 2

Анкета учасника
№
з/п

Назва тренінгів,
майстер-класів,
практичних
семінарів

Прізвище, ім’я,
по батькові
слухача

Назва закладу
освіти

Посада

Спеціальність,
фах

Контактні
телефони
(мобільний)

E-mail

1

2

3

4

5

6

7

8

Бажаний період
навчання
(квартал)
9

