Рівень професійної активності
Гурінчук Ольги Олександрівни,
методиста кабінету дошкільної, початкової та
спеціальної освіти
п. 2 наявність виданої навчально-методичної літератури (підручник, навчальний
посібник, навчально-наочний посібник, навчально-методичний посібник, методичні
рекомендації, педагогічний програмний засіб, навчально-методичний комплекс тощо) або
монографії;
- Лозіна О.О. Психолого-педагогічні особливості роботи з девіантними підлітками / О.О.
Лозіна // Науково-методичний журнал. «Нова педагогічна думка». – Рівне, № 1. 2010. – С.114-117.
- Мельник Ю.В., Лозіна О.О. Електронний довідник для методистів, що відповідають за
психологічну службу, з питань практичної психології і соціальної педагогіки. – Рівне, 2010. – 14с.
- Лозіна О.О. Методичні рекомендації педагогам щодо роботи з учнями, які мають
особливості психофізичного розвитку/ Методичні рекомендації до організації навчальновиховного процесу в 2010 – 2011 навчальному році: Інформаційно-методичний бюлетень. – Рівне,
2010. – 12с.
- Мельник Н.А., Гурінчук О.О. Інформаційно-методичний посібник «Інклюзивна освіта:
наукові засади, проблеми та перспективи впровадження в загальноосвітній навчальний заклад». –
Рівне : РОІППО, 2011. – 103с.
п. 12 участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю; конференціях, семінарах,
інших важливих заходах (виступ, тези, стаття, сертифікат).
- Регіональний форум
«Інноваційні смарт-рішення для освіти», 5 червня 2019
(сертифікат);
Обласний форум молодих педагогів «Сучасний урок в умовах реалізації компетентнісної
парадигми освіти: теорія і практика», 25 вересня 2019 (координація секції 1. Початкова освіта);
- ХХVІ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю:
методична спадщина педагога в контексті ідей Нової української школи», 27 вересня 2019
(сертифікат);
- Практичний семінар «Організація діяльності базових (опорних) закладів освіти з
безпеки життєдіяльності», 9-10 жовтня 2019 (сертифікат);
Всеукраїнська науково-практична конференція «Національно-патріотичне виховання
учнів засобами козацької педагогіки та туристсько-краєзнавчої роботи», 21-22 листопада 2019
(сертифікат).
п. 13 досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років.
Досвід роботи у закладі післядипломної педагогічної освіти 12 р., в т.ч. на педагогічних
посадах 12 р.
п. 14 науково-методичне консультування працівників установ, підприємств,
організацій протягом не менше двох років.
Консультпункт «Психологічний супровід вчителів початкових класів відповідно до
Концепції «Нова українська школа».
п. 15 вивчення й узагальнення педагогічного досвіду для застосування в освітньому
процесі закладів дошкільної/загальної середньої/позашкільної освіти та підвищення
професійного рівня керівних і педагогічних кадрів;
п. 16 здійснення інформаційно-методичного забезпечення процедур зовнішнього
незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти.
Участь у забезпеченні процедур зовнішнього незалежного оцінювання.
п. 17
науково-методичний
супровід
закладів
дошкільної/загальної
середньої/позашкільної освіти, які мають статус експериментальних.

