Платні послуги
Програма підвищення кваліфікації для викладачів інших ВНЗ на 2017 р.
«ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ НОВІТНІМИ ПРОЦЕСАМИ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ»
1.

Оплата за годину:
 професор, доктор наук – 124,82 грн;
 доктор наук – 98,86 грн;
 ст.викладач, (доцент ) кандидат наук – 76,10 грн.

2.

Термін курсу- 108 год, з них:
 5 днів - 36 год. аудиторні заняття;
36 год. науково-методичні заходи;
 15 днів – 36 год. самостійна робота.

3.

Кількість осіб для групових занять – не більше 20 осіб.

4.

Кількість викладачів, які будуть задіяні:
Поспєлова Т.В. – професор кафедри управління, доктор наук з держ. упр., доцент;
Орлова Н.С. – професор кафедри управління, доктор наук з держ. упр., професор;
Линьов К.О. – доцент кафедри управління, кандидат наук з держ. упр., доцент;
Акіліна О.В. – доцент кафедри управління, к.е.н, доцент;
Логачова С.С. – старший викладач кафедри управління, к.е.н;
Соболєва-Терещенко О.А. - старший викладач кафедри управління, к.е.н.
Михацька А.В. – доцент кафедри управління, к.пед.н.;
Машкіна І.В. – доцент кафедри інформаційних технологій і математичних дисциплін, к.т.н., доцент;










Тематика
Модератор (и), тренер (и) та ін.
Нові виклики до системи освіти в умовах реформування (8 год.)
1 день

Кількість годин

Економічне середовище розвитку освіти в умовах
реформування (майстер-клас)
Сталий розвиток освіти (тренінг, робота в групах)

Орлова Н.С.

2 год.

Орлова Н.С.

2 год.

Роль вищої освіти в інформаційному суспільстві (майстерклас)
Сучасні ІКТ в освіті та управлінні (майстер-клас)

Орлова Н.С.

2 год.

Машкіна І.В.

2 год.

Розвиток управлінських процесів в освіті (8 год.)
2 день

3 день
4 день

Управління змінами у сфері освіти (тренінг)

Акіліна О.В.

4 год.

Управління результатами творчої та інноваційної діяльності
(тренінг)
Експертна діяльності в галузі освіти (майстер-клас)

Михацька А.В.

2 год.

Михацька А.В.

2 год.

Розвиток загальних компетентностей (14 год.)
Самоменеджмент (тренінг)
Поспєлова Т.В.
Логачова С.С.
Тайм-менеджмент (тренінг)
Поспєлова Т.В.
Соболєва-Терещенко О.А.
Розвиток креативної компетентності (тренінг)
Поспєлова Т.В.
Логачова С.С.
Інституційний розвиток освіти на засадах лідерства (6 год.)

5 день Лідерство у закладі вищої освіти (майстер-клас)
Разом

Линьов К.О.

6 год.
2 год.
6 год.

6год.
36 год.

Тематика

Разом

1 день

2 день

Модератор (и), тренер (и) та ін. Кількість годин
Науково-методичні заходи (36 год.)
Настановча конференція
2 год.
Підсумкова конференція
2 год.
Круглий стіл (тематична дискусія за блоками)
14 год.
Захист/консультування випускної роботи
10 год.
Вебінари
8 год.
Самостійна робота (36 год.)
Виконання завдань
12 год.
Опрацювання матеріалу
12 год.
Написання випускної роботи
12 год.
108 год.
Тематика
Модератор (и), тренер (и) та ін.
Нові виклики до системи освіти в умовах реформування (12 год.)
Економічне середовище розвитку освіти в умовах
Орлова Н.С.
реформування (майстер-клас)
Сталий розвиток освіти (тренінг, робота в групах)
Орлова Н.С.
Роль вищої освіти в інформаційному суспільстві (майстерОрлова Н.С.
клас)
Сучасні ІКТ в освіті та управлінні (майстер-клас)
Машкіна І.В.
Розвиток управлінських процесів в освіті (12 год.)
Управління змінами у сфері освіти (тренінг)
Акіліна О.В.
Управління результатами творчої та інноваційної діяльності
(тренінг)

Михацька А.В.

Кількість годин
Ауд. Самост
2 год.
1 год.
2 год.
2 год.

1 год.
1 год.

2 год.

1 год.

4 год.

2 год.

2 год.

1 год.

Експертна діяльності в галузі освіти (майстер-клас)
Михацька А.В.
Розвиток загальних компетентностей (21 год.)
3 день
Самоменеджмент (тренінг)
Поспєлова Т.В.
Логачова С.С.
4 день
Тайм-менеджмент (тренінг)
Поспєлова Т.В.
Соболєва-Терещенко О.А.
Розвиток креативної компетентності (тренінг)
Поспєлова Т.В.
Логачова С.С.
Інституційний розвиток освіти на засадах лідерства (8 год.)
5 день Лідерство у закладі вищої освіти (майстер-клас)
Линьов К.О.

2 год.

1 год.

6 год.

3 год.

2 год.

1 год.

6 год.

3 год.

6 год.

2 год.

Разом

36 год.

17 год.

Тематика

Разом

Модератор(и), тренер (и) та ін.

Науково-методичні заходи (55год.)
Настановча конференція
Підсумкова конференція
Круглий стіл (тематична дискусія за блоками)
Захист/консультування випускної роботи
Вебінар

Кількість годин
Ауд.
Самост
2 год.
2 год.
14 год.
4 год.
10 год.
13 год.
8 год.
2 год.
108 год.

