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Шановні читачі інформаційно-методичного збірника! 
 

Пропонуємо вашій увазі двісті двадцять четвертий випуск 

збірника, над яким працювали редакційна колегія та авторський 

колектив. Матеріали цього випуску збірника (№ 6/224, 2019) 

систематизовано в розділі «Курси підвищення кваліфікації», у якому 

представлено: 

інформацію про організацію курсів підвищення фахової кваліфіка-

ції керівних і педагогічних кадрів у 2019/2020 навчальному році; 

план-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів у 2019/2020 навчальному році на базі 

Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»; 

план-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації з 

певної проблеми у 2019/2020 навчальному році на базі Комунального на-

вчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів»; 

план проходження курсів підвищення фахової кваліфікації педа-

гогічними працівниками, які є слухачами обласних опорних закладів 

освіти, обласних шкіл передового педагогічного досвіду на базі 

Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» у 

2019/2020 навчальному році; 

план проходження курсів підвищення фахової кваліфікації педаго-

гічними працівниками, які мають звання «учитель-методист», «вихова-

тель-методист», «керівник гуртка-методист», «практичний психолог-

методист» у 2019/2020 навчальному році; 

план-графік проходження курсів підвищення фахової кваліфікації 

за дистанційною формою навчання керівними кадрами та педагогічними 

працівниками у 2019/2020 навчальному році; 

план-графік проходження очних етапів виїзних пролонгованих 

курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками Ки-

ївської області у 2019/2020 навчальному році. 

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали: 

авторський колектив – науково-педагогічні і методичні працівники 

КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів»: 



~ ПЕРЕДМОВА ~ 

 

~ 5 ~ 

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін-

ститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат 

педагогічних наук (передмова); 

Майборода З.Я., керівник навчального відділу КНЗ КОР «Київ-

ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 

(1.1., 1.2.; 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7.); 

Матушевська О.В., методист відділу музейної освіти та бібліо-

течної справи, старший викладач кафедри педагогіки, психології та 

менеджменту освіти (передмова); 

відповідальний редактор, літературний редактор: Матушев-

ська О.В.;  

комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка: Ткач О.Ю., 

начальник редакційно-видавничого підрозділу КНЗ КОР «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

 

 

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР 

«Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», кандидат 

педагогічних наук; 

 

Матушевська О.В., методист відділу музейної 

освіти та бібліотечної справи, старший викла-

дач кафедри педагогіки, психології та мене-

джменту освіти КНЗ КОР «Київський обласний 

інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів» 
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1.1. Про організацію курсів підвищення фахової кваліфікації керівних і педагогічних кадрів у 
2019/2020 навчальному році 
 

Відповідно до листа Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський 

обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» від 31.05.2019 № 01-13/619 

інформуємо, що до унормування змін, передбачених новими нормативними актами, курси підвищення 

фахової кваліфікації проходитимуть за таким регламентом: 

 
№ 

з/п 

Курси Тривалість 

навчання 

К-ть годин у 

свідоцтві 

К-ть 

спеціальностей 

Додаткова 

спеціальність 

1.  Курси підвищення фахової ква-
ліфікації педагогічних праців-
ників (спец., ІІ) 

3 тижні 150 год / 
5 кр. ЄКТС 

1 Лише на платній 
основі 

2.  Курси підвищення фахової ква-
ліфікації педагогічних праців-
ників (І, вища) 

2 тижні 120 год / 
4 кр. ЄКТС 

1 Лише на платній 
основі 

3.  Курси підвищення фахової ква-
ліфікації педагогічних працівників 
(очно-заочна форма навчання) 

4 тижні 120 год / 
4 кр. ЄКТС 

1 1 

4.  Курси підвищення фахової ква-
ліфікації педагогічних працівників 
(дистанційна форма навчання) 

6 місяців 180 год / 
6 кр. ЄКТС 

1 2 

5.  Виїзні пролонговані курси під-
вищення фахової кваліфікації 

До 6 місяців 120 год / 
4 кр. ЄКТС + 30 

год спецкурс 

Усі заявлені в 
графіку 

Лише на платній 
основі 
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6.  Курси підвищення фахової ква-
ліфікації педагогічних праців-
ників з певної проблеми 

2 тижні 120 год / 
4 кр. ЄКТС 

Усі заявлені в 
графіку 

Лише на платній 
основі 

7.  Курси підвищення фахової ква-
ліфікації педагогічних праців-
ників, які мають звання 
«вчитель-методист», 
«вихователь-методист», 
«педагог-організатор-
методист» тощо 

До 6 місяців 120 год / 
4 кр. ЄКТС 

Усі заявлені в 
графіку 

1 

8.  Курси підвищення фахової ква-
ліфікації педагогічних праців-
ників, які є слухачами обласних 
шкіл передового педагогічного 
досвіду, обласних опорних за-
кладів освіти 

2 роки 150 год / 
5 кр. ЄКТС 

Усі заявлені в 
графіку 

1 

9.  Короткотермінові курси 3 дні 30 год / 
1 кр. ЄКТС 

-------------------- -------------------- 

 

Освітяни, які навчатимуться на курсах підвищення фахової кваліфікації для таких категорій: 

 директори закладів загальної середньої освіти, 

 заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи, 

 заступники директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи,  

 педагоги-організатори, 

 асистенти учителів, 

 класні керівники, 
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 бібліотекарі закладів освіти, 

 вихователі шкіл-інтернатів, 

 директори закладів дошкільної освіти, 

 вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, 

 асистенти вихователів закладів дошкільної освіти. 
Наголошуємо на необхідності дотримання графіка заїздів, своєчасного відрядження керівних і 

педагогічних кадрів на курси відповідно до попереднього замовлення, з обов’язковим дотриманням указаної 
раніше кількості педагогів, форми навчання, оскільки це пов’язано із використанням аудиторного фонду, 
наявного комп’ютерного забезпечення, залученням науково-педагогічних працівників одночасно до проведення 
курсів як на базі інституту, так і на виїзді. 

Нагадуємо, що освітяни, які відряджаються на навчання, повинні мати при собі: 
1) Оригінал направлення на курси, завірений печаткою, в якому чітко вказуються: 

 форма власності навчального закладу,  

 назва курсів,  

 термін навчання, 

 спеціальність, за програмою якої проводитиметься навчання, 

 додаткова спеціальність, за якою проходитиме навчання педагогічний працівник (у разі 
наявності такої). Якщо додаткова спеціальність здобуватиметься за кошти фізичних осіб, про це також 
вказується у направленні.  
2) Копію диплома. 
Сподіваємося на розуміння й подальшу співпрацю! 
Контактний телефон – (4563) 5-04-42, 0971490391 – керівник навчального відділу Майборода Зінаїда 

Яківна 

  



РОЗДІЛ І. КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

~ 9 ~ 

 

1.2. План-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації керівних та педагогічних 
кадрів у 2019/2020 навчальному році на базі Комунального навчального закладу Київської обласної 
ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
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 примітка 

вересень 02.09-20.09 

 

Учителі англійської мови спец., ІІ 34 1 14  

Учителі фізичної культури спец., ІІ 24 1 12  
Вихователі закладів дошкільної освіти (вища освіта, середня 
спеціальна освіта, стаж – до 15 років) 

спец. 65 3 8  

Музичні керівники закладів дошкільної освіти спец., ІІ 18 1 5  

02.09-04.09, 2 дні на вибір слухача, 26.09-27.09  
Учителі початкових класів 
(очно-заочна форма навчання) 

спец., ІІ, І, 
вища 

60 3 14 Райони: 
Білоцерківський 
Богуславський 
Васильківський 
Миронівський 
П.-
Хмельницький 
Ставищенський 

     міста: 
Біла Церква 
Обухів 

Музичні керівники закладів дошкільної освіти 
(очно-заочна форма навчання) 

спец., ІІ, І, 
вища 

7    
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09.09-20.09 
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з 
виховної роботи, методисти виховних частин шкіл-
інтернатів  

новопр., зі 
стажем 

11 1 3  

09.09-11.09, 2 дні на вибір слухача, 03.10-04.10  

Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з 

виховної роботи, методисти виховних частин шкіл-інтернатів 

(очно-заочна форма навчання) 

зі стажем 11  2  

  230 10 58  

23.09-04.10 

Учителі математики  спец., ІІ, І, 

вища) 

29 1 6  

Учителі образотворчого мистецтва спец., ІІ, І, 

вища) 

8 1   

Керівники гуртків художньо-естетичного напряму (образотворче 

мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, хореографія, 

вокал, циркове мистецтво) 

 13 1 3  

Бібліотекарі закладів освіти спец., ІІ  16 1 3  

23.09-25.09, 2 дні на вибір слухача, 17.10-18.10  

Учителі образотворчого мистецтва 

(очно-заочна форма навчання) 

І, 

 вища 

3  1  

Керівники гуртків художньо-естетичного напряму 

(образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове 

мистецтво, хореографія, вокал, циркове мистецтво)(очно-

заочна форма навчання) 

 8  3  

  77 4 16  
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07.10-25.10 

Педагоги-організатори спец., ІІ 19 1 3  

Вихователі закладів дошкільної освіти (вища освіта, середня 

спеціальна освіта, стаж – до 15 років) 

ІІ 27 1 3  

07.10-09.10, 2 дні на вибір слухача, 31.10-01.11  

Учителі зарубіжної літератури 

(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 19 1 6  

Педагоги-організатори  

(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 9  2  

07.10-18.10 

Заступники директорів закладів загальної середньої освіти  зі стажем 50 2 15  

Учителі фізики та астрономії спец., ІІ, І, 

вища 

13 1 1  

07.10-09.10, 2 дні на вибір слухача, 31.10-01.11  

Учителі фізики та астрономії (очно-заочна форма 

навчання) 

І, вища 17 1 7  

  154 7 37  

21.10-01.11 

Учителі технічної праці спец., ІІ, І, 

вища 

11 1 5  

Учителі фізичної культури І, вища 18 1 8  

Учителі-дефектологи,  

учителі-логопеди 

спец., ІІ, І, 

вища 

46 2 4  

21.10-23.10, 2 дні на вибір слухача, 14.11-15.11       

Учителі технічної праці (очно-заочна форма навчання) І, вища  13  5  
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  88 4 22  

листопад 04.11-15.11 

 

Учителі української мови і літератури І, вища 31 1 6  

Учителі англійської мови вища 34 1 9  

Учителі інформатики спец., ІІ, І, 

вища  

24 1 8  

Соціальні педагоги закладів загальної середньої освіти, 

закладів професійно-технічної освіти, шкіл-інтернатів 

спец., ІІ, І, 

вища  

14 1 1  

 

04.11-06.11, 2 дні на вибір слухача, 28.11-29.11 

Учителі історії та правознавства 

(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 31 1 7  

Соціальні педагоги закладів загальної середньої освіти, 

закладів професійно-технічної освіти, шкіл-інтернатів (очно-

заочна форма навчання) 

І, вища 9  2  

  143 5 33  

18.11-29.11 

Учителі біології та екології спец., ІІ, І, 

вища 

25 1 5  

Учителі географії та природознавства спец., ІІ, І, 

вища 

18 1 7  

Асистенти учителів  61 3 6  

18.11-20.11, 2 дні на вибір слухача, 12.12-13.12      

Учителі біології та екології (очно-заочна форма навчання) І, вища 21 1 7  

Асистенти учителів (очно-заочна форма навчання)  15 1 4  

  140 7 29  
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грудень 02.12-20.12 

Учителі української мови і літератури спец., ІІ 19 1 12  

02.12-13.12      

Директори закладів дошкільної освіти новопр., зі 

стажем 

74 3 12  

02.12-04.12, 2 дні на вибір слухача, 26.12-27.12 

Директори закладів дошкільної освіти 

(очно-заочна форма навчання) 

зі стажем 17 1 4  

Учителі географії та природознавства 

(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 15 1 9  

  125 6 37  

січень 08.01-10.01, 2 дні на вибір слухача, 30.01-31.01 

Учителі української мови і літератури 

(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 49 2 14  

Учителі початкових класів 

(очно-заочна форма навчання) 

спец., ІІ, І, 

вища 

50 2 11 Райони: 

Бородянський 

Броварський 

Згурівський 

Іванківський 

Кагарлицький 

К.-Святошинський 

Тетіївський 

Фастівський 

Яготинський 
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     міста: 

Бровари 

Васильків 

Ржищів 

ОТГ: 

Великодимерська 

Ковалівська 

Пісківська 

Тетіївська 

Узинська 

13.01-24.01 
Директори закладів загальної середньої освіти  новопр., зі 

стажем 
51 2 15  

Учителі німецької мови спец., ІІ, І, 
вища 

11 1 6  

Вихователі ГПД спец., ІІ, І, 
вища 

23 1 3  

Вихователі шкіл-інтернатів (гуртожитків), дитячих будинків, 
центрів соціально-психологічної допомоги та реабілітації дітей 
і сімей з дітьми  

спец., ІІ, І, 
вища 

19 1 1  

13.01-15.01, 2 дні на вибір слухача, 06.02-07.02 
Вихователі ГПД  
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 13 1 6  

Вихователі шкіл-інтернатів (гуртожитків), дитячих 
будинків, центрів соціально-психологічної допомоги та 
реабілітації дітей і сімей з дітьми (очно-заочна форма 
навчання) 

І, вища 2  1  
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   218 10 57  

лютий 03.02-14.02 

 

Учителі обслуговуючої праці спец., ІІ, І, 
вища 

12 1 1  

Вихователі закладів дошкільної освіти (середня спеціальна 
освіта, стаж – більше 15років) 

спец. 72 3 4 Райони: 
Володарський 
Миронівський 
Ставищенський 
місто: 
Біла Церква 

03.02-05.02, 2 дні на вибір слухача, 27.02-28.02 
Учителі математики (очно-заочна форма навчання) І, вища 34 1 10  

Учителі обслуговуючої праці (очно-заочна форма 

навчання) 
І, вища 9  4  

  127 5 19  

17.02-28.02 
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з 
навчально-виховної роботи 

новопр. 19 1 9  

Учителі початкових класів І, вища 54 2 20  

Практичні психологи закладів загальної середньої освіти, закладів 
професійно-технічної освіти, шкіл-інтернатів 

спец., ІІ, І, 
вища 

23 1 8  

17.02-19.02, 2 дні на вибір слухача, 12.03-13.03 
Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з 
навчально-виховної роботи (очно-заочна форма навчання) 

зі стажем 46 2 15  

Практичні психологи закладів загальної середньої освіти, 
закладів професійно-технічної освіти, шкіл-інтернатів (очно-

заочна форма навчання) 

І, вища 13 1 5  
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  155 7 57  

березень 02.03-20.03 

 

Учителі початкових класів (вища освіта, середня спеціальна 

освіта, стаж – до 15 років) 

спец., ІІ 32 1 9  

16.03-27.03 

Учителі музичного мистецтва спец., ІІ, І, 

вища 

14 1 1  

Бібліотекарі закладів освіти І, провід.  14 1 11  

Майстри виробничого навчання  26 1   

16.03-18.03, 2 дні на вибір слухача, 09.04-10.04       

Учителі музичного мистецтва (очно-заочна форма 

навчання) 

І, вища 5  2  

Бібліотекарі закладів освіти (очно-заочна форма навчання) І, провід. 14  4  

Майстри виробничого навчання (очно-заочна форма 

навчання) 

 1  1  

  106 4 28  

квітень 30.03-10.04 

 

Учителі хімії та природознавства спец., ІІ, І, 

вища 

18 1 1  

30.03-02.04, 2 дні на вибір слухача, 23.04-24.04  

Директори закладів загальної середньої освіти (очно-заочна 

форма навчання) 

зі стажем 52 2 14  

Учителі хімії та природознавства (очно-заочна форма 

навчання) 

І, вища 13 1 4  

30.03-02.04, 2 дні на вибір слухача, 27.04-28.04  
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Вихователі закладів дошкільної освіти (очно-заочна форма 

навчання) 

спец., ІІ, І, 

вища 

50 2 18  

  133 6 37  

 

13.04-24.04 

Учителі англійської мови І 31 1 10  

Учителі історії та правознавства спец., ІІ, І, 

вища 

31 1 6  

Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти  спец., ІІ, І, 

вища 

17 1 2  

13.04-15.04, 2 дні на вибір слухача,07.05-08.05  

Вихователі-методисти закладів дошкільної освіти (очно-

заочна форма навчання) 

І, вища 6  2  

   85 3 20  

травень 04.05-15.05 

 

Практичні психологи закладів дошкільної освіти спец., ІІ, І, 

вища 

15 1 3  

04.05-06.05, 2 дні на вибір слухача, 28.05-29.05  

Практичні психологи закладів дошкільної освіти  

(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 2    

Учителі фізичної культури (очно-заочна форма навчання) І, вища 47 2 14  

  64 3 17  

18.05-29.05 

Учителі захисту Вітчизни спец., ІІ, І, 

вища 

11 1 5  



РОЗДІЛ І. КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

 

~ 18 ~ 

Вихователі закладів дошкільної освіти (середня спеціальна 
освіта, стаж – більше 15 років) 

спец. 65 3 17 Райони: 
Білоцерківський 
Богуславський 
Бородянський 
Броварський 
Васильківський 
Вишгородський 
Згурівський 
Іванківський 
К.-
Святошинський 
Макарівський 
Обухівський 
Рокитнянський 
Сквирський 
Фастівський 
Яготинський 

міста: 
Бориспіль 
Бровари 
Обухів 
Ржищів 
Фастів 

ОТГ: 
Великодимерська 
Калитянська 
Медвинська 
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Музичні керівники закладів дошкільної освіти І, вища 18 1 4  

Керівники гуртків (без визначення профілю)  10  1  

18.05-20.05, 2 дні на вибір слухача, 11.06-12.06  
Учителі захисту Вітчизни (очно-заочна форма навчання) І, вища 3  1  

Керівники гуртків (без визначення профілю) (очно-заочна 

форма навчання) 
 12  4  

  119 5 32  

червень 01.06-12.06 

 
Учителі початкових класів (середня спеціальна освіта, стаж 
– більше 15 років) 

спец 23 1 5  

 Вихователі закладів дошкільної освіти І, вища 34 1 2  

   57 2 7  

Разом   2021 88 506  
 

1.3. План-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації з певної проблеми у 
2019/2020 навчальному році на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
 

Термін 
проходжен. 
курсів 

Назва курсів Категорія 
працівників 

к
-т

ь
 

сл
у

х
а

ч
ів

 

К
-т

ь
 г

р
у

п
 

П
о

т
р

еб
а

 у
 

г
у

р
т
о

ж
 

серпень 
20.08-22.08 

Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Нова українська школа: 
реалізація компетентнісного підходу за науково-пе-

учителі початкових 

класів  
77 3 21 
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дагогічним проектом «Інтелект України»  

20.08-22.08 Курси підвищення фахової кваліфікації (корот-
котермінові) з проблеми «Нова українська школа: 
реалізація компетентнісного підходу за науково-пе-
дагогічним проектом «Інтелект України»  

учителі української 

мови і літератури 
40 2 12 

20.08-22.08 Курси підвищення фахової кваліфікації (корот-
котермінові) з проблеми «Нова українська школа: 
реалізація компетентнісного підходу за науково-пе-
дагогічним проектом «Інтелект України»  

учителі зарубіжної 

літератури 
35 2 6 

20.08-22.08 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Нова українська школа: 
реалізація компетентнісного підходу за науково-пе-
дагогічним проектом «Інтелект України»  

учителі математики 35 2 8 

20.08-22.08 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Нова українська школа: 
реалізація компетентнісного підходу за науково-пе-
дагогічним проектом «Інтелект України»  

учителі географії 35 2 4 

20.08-22.08 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Нова українська школа: 
реалізація компетентнісного підходу за науково-пе-
дагогічним проектом «Інтелект України»  

учителі фізики 33 1 8 

20.08-22.08 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Нова українська школа: 
формування здоров'язбережної компетентності у 
процесі вивчення інтегрованого курсу «Основи здо-
ров'я» у 5-9 класах» 

учителі основ здоров’я, які 
мають сертифікати: он-
лайн курсів «ВЖР, ОЗК» і 
не мають сертифіката 
КНЗ КОР «КОІПОПК» 
райони: 

28 1 9 
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Білоцерківський 
Бородянський 
Згурівський 
міста: 
Біла Церква, Васильків 
Фастів 
ОТГ: 
Великодимерська 
Калитянська 

   283 13 68 

вересень 
09.09-20.09 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Розвиток компетентностей учнів у 
процесі вивчення шкільного курсу української 
мови і літератури» (розробники: Ющук І.П., 
Мірошник С.І.) 

учителі української 
мови і літератури 

18 1 5 

09.09-20.09 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі вивчення 
географії та природознавства» (розробник: Гудима 
В.М.) 

учителі географії та 
природознавства 
 

12 1 4 

09.09-20.09 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Інноваційні підходи до формування та 
розвитку ключових компетентностей молодших 
школярів» (розробники: Дишлева І.М., Шевченко 
А.М.) 

учителі початкових 
класів, вихователі ГПД  

39 2 10 

16.09-20.09 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Організація навчально-пізнавальної 

учителі 2-4 класів, які 
мають відповідний сер-

12 1 7 
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діяльності молодших школярів за науково-
педагогічним проектом «Інтелект Україні» (ІІ 
етап)  

тифікат 

17.09-19.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Формування предметних 
компетентностей на заняттях біології у профільних 
класах»  

учителі біології та 
екології 

23 1 4 

   104 6 30 

23.09-04.10 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Упровадження технологій 
інтерактивного навчання та розвитку критичного 
мислення у процесі вивчення суспільствознавчих 
предметів»  

учителі історії, право-
знавства, 
громадянської освіти та 
етики 

26 1 11 

24.09-26.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Інклюзивне навчання: 
рівні можливості – рівні права для кожного» 

педагогічні працівники 
закладів загальної серед-
ньої освіти Миронівсько-
го району 

21 1 3 

   47 2 14 

жовтень 
07.10-18.10 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Технології розвитку творчих здібностей 
учнів у освітньому процесі Нової української 
школи» (розробники: Плівачук К.В., Заболотний 
О.В.) 

учителі української 
мови і літератури 

26 1 11 

07.10-18.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Формування предметних компетентностей учнів у 
освітньому процесі з географії й економіки в умовах 
розбудови Нової української школи»  

учителі географії та 
економіки 

15 1 7 
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07.10-18.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у процесі впровадження 
нового Державного стандарту початкової освіти» 
(розробники: Гудима В.М., Романюк О.В.)  

учителі початкових 
класів, вихователі ГПД 

16 1 1 

08.10-09.10, 
заключна 

сесія - 01.11 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Нова українська школа: формування здоров'язбе-
режної компетентності у процесі вивчення інтегро-
ваного курсу «Основи здоров'я» у 5-9 класах» 

учителі основ здоров’я, 
які мають сертифікати: 
он-лайн курсів «ВЖР, 
ОЗК» і сертифікат КНЗ 
КОР «КОІПОПК» 
райони: Білоцерківський 
Згурівський 
міста: 
Біла Церква, Ржищів 
Фастів 

22 1 10 

15.10-17.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Нова українська школа: 
формування здоров'язбережної компетентності у 
процесі вивчення інтегрованого курсу «Основи здо-
ров'я» у 5-9 класах» 

учителі основ здоров’я, які 
мають сертифікати: он-
лайн курсів «ВЖР, ОЗК» і 
не мають сертифіката 
КНЗ КОР «КОІПОПК» 
райони: 
Броварський 
Васильківський 
Вишгородський 
Іванківський 
К.-Святошинський 
Макарівський 

27 1 13 
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Поліський 
Рокитнянський 
Сквирський 
Ставищенський 
Таращанський 
Тетіївський 
міста:  
Бровари, Ірпінь 
ОТГ: Бучанська 

   106 5 42 

21.10-01.11 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій на заняттях англійської 
мови»  

учителі англійської 
мови 

29 1 13 

21.10-01.11 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Нова українська школа: реалізація 
наскрізних змістових ліній у процесі викладання 
математики»  

учителі математики 
 

20 1 6 

21.10-01.11 
 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Формування компетентностей учнів на 
уроках мистецтва засобами інноваційних 
художньо-педагогічних технологій» (розробники: 
Ковальова С.В., Логімахова О.А., Галкіна Л.В.) 

учителі музичного мисте-
цтва, інтегрованого курсу 
«Мистецтво», учителі по-
чаткових класів, які 
викладають інтегрований 
курс «Мистецтво» 

26 1 5 

29.10-31.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Булінг у школі: від розумі-
ння проблеми до реальних дій» 

педагогічні працівники 
закладів загальної се-
редньої освіти м. Білої 

30 1  
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Церкви 

   105 4 24 

листопад 
05.11-07.11 

Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Організаційно-педагогічні 
засади автономії закладу загальної середньої 
освіти» 

керівники закладів за-
гальної середньої освіти 

26 1 8 

04.11-15.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Навчання хімії в умовах 
компетентнісно зорієнтованої освіти» (розробники: 
Бобкова О.С., Сотніченко І.І.) 

учителі хімії та приро-
дознавства 

16 1 7 

04.11-15.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Формування здоров’язбережувальної компетент-
ності молодшого школяра» (розробник: Дишлева І.М.) 

учителі початкових 
класів, вихователі ГПД 
 

16 1 6 

05.11-16.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Інноваційні підходи до організації 
освітнього процесу в закладах дошкільної освіти»  

вихователі-методисти, 
вихователі закладів до-
шкільної освіти 

79 3 19 

   137 6 40 

18.11-29.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Інноваційний кейс учителя: 
інтерактивний підхід до вивчення літератури» 
(розробники: Химера Н.В., Гриценко О.Г.) 

учителі зарубіжної 
літератури, російської 
мови  
 

28 1 8 

18.11-29.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Формування комунікативної компетентності молод-
шого школяра в умовах реалізації концептуальних за-
сад Нової української школи» (розробники: Ткачен-
ко Л.П, Ткаченко А.О.) 

учителі початкових 
класів, вихователі ГПД 
 

39 2 7 

18.11-29.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з методисти, керівники гурт- 14 1 8 
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проблеми «Національно-патріотичне виховання 
дітей та учнівської молоді засобами позашкільної 
освіти»  

ків, педагоги-організатори 
закладів позашкільної 
освіти 

   81 4 23 

грудень 
02.12-13.12 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Професійний розвиток учителів у 
контексті освіти для демократичного громадянства 
й освіти з прав людини» (розробники: Боярчук О.І., 
Микитюк Л.В.)  

заступники директорів за-
кладів загальної середньої 
освіти з виховної роботи, 
класні керівники, педаго-
ги-організатори  

16 1 6 

02.12-13.12 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Особливості викладання англійської 
мови в контексті реалізації завдань Нової 
української школи» 

учителі англійської 
мови 
райони: Білоцерківсь-
кий, Васильківський, 
К.-Святошинський 
міста: Біла Церква, 
Бориспіль 
ОТГ: Узинська 

23 1 4 

02.12-13.12 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Інтегрований підхід до навчання 
математики й інформатики у закладах загальної 
середньої освіти» 

учителі математики та 
інформатики 

20 1 4 

02.12-13.12 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Інтеграція в навчанні предметів галузі 
«Природознавство» 

учителі хімії та біології 16 1 5 

02.12-13.12 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Формування ключових 
компетентностей молодших школярів у процесі 

учителі початкових 
класів, вихователі ГПД 
 

30 1 6 
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реалізації завдань математичної та природничої 
галузей» (розробники: Дишлева І.М., Седеревічене 
А.О.)  

02.12-13.12 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Розвиток творчості дітей дошкільного 
віку засобами музично-ігрової та театралізованої 
діяльності в закладах дошкільної освіти» 
(розробники: Ковальова С.В., Логімахова О.А.) 

музичні керівники 
закладів дошкільної 
освіти 

14 1 3 

02.12-03.12, 

заключна 

сесія – 

27.12 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Нова українська школа: формування 
здоров'язбережної компетентності у процесі 
вивчення інтегрованого курсу «Основ здоров'я» у 
5-9 класах» 

учителі основ здоров’я, які 

мають сертифікати: он-
лайн курсів «ВЖР, ОЗК» і 
сертифікат КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 

райони: 
Богуславський 
Бородянський 
Кагарлицький 
К.-Святошинський 
Макарівський 
Таращанський 
Фастівський 

22 1 10 

24.12-26.12 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Інклюзивне навчання: 
рівні можливості – рівні права для кожного» 

педагогічні працівники 
закладів загальної серед-
ньої освіти м. Фастова 

16 1  

   157 8 38 

Січень 

08.01-10.01 

Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Використання інтерактив-

педагогічні працівники 
закладів загальної се-

13 1 4 
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 ної дошки в освітньому процесі» редньої освіти  

09.01-10.01, 

заключна 

сесія – 

31.01 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Нова українська школа: формування 
здоров'язбережної компетентності у процесі 
вивчення інтегрованого курсу «Основи здоров'я» у 
5-9 класах» 

учителі основ здоров’я, які 

мають сертифікати: он-
лайн курсів «ВЖР, ОЗК» і 
сертифікат КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 

райони: 
Бориспільський 
Броварський 
Васильківський 
Вишгородський 
Володарський 
Іванківський 
Миронівський 
Рокитнянський 
Сквирський 
Тетіївський 
ОТГ: Ковалівська 
Узинська, Фурсівська 

школи-інтернати 

22 1 5 

   35 2 9 

13.01-24.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Організація системи роботи з 
вирішення конфліктів у закладах освіти засобами 
медіаційних прак тик» (розробники: Боярчук О.І., 
Микитюк Л.В.) 

заступники директорів 
закладів загальної серед-
ньої освіти з виховної 
роботи, класні керівни-
ки, педагоги-організато-
ри, вихователі шкіл-

13 1 5 
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інтернатів 

13.01-24.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Шкільна практика компетентнісної 
суспільствознавчої освіти: досвід та перспективи»  

учителі історії, право-
знавства, курсів духовно-
морального спрямування 
та громадянської освіти 

19 1 5 

13.01-24.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Реалізація компетентнісного підходу у 
процесі розв’язування олімпіадних завдань з 
математики» (розробники: Ліпчевський Л.В., 
Пихтар М.П.)  

учителі математики 22 1 7 

13.01-24.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Організація освітнього процесу з дітьми 
різновікових груп у закладах дошкільної освіти» 
(розробники: Корж Т.М., Нечипорук Н.І.) 

вихователі-методисти, 
вихователі закладів до-
шкільної освіти 
 

49 2 14 

13.01-24.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Організація і зміст роботи гуртків 
науково-технічного напряму в умовах освітніх 
змін» 

методисти і керівники 
гуртків науково-техніч-
ного напряму закладів 
позашкільної освіти 

18 1 2 

   121 6 33 

лютий 

03.02-14.02 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Інноваційні підходи у вивченні 
української мови і літератури, зарубіжної 
літератури»  

учителі української мови і 
літератури, зарубіжної лі-
тератури і російської 
мови 

29 1 17 

03.02-14.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Реалізація компетентнісного та 
комунікативного підходів у процесі вивчення 

учителі англійської мо-
ви 
 

23 1 6 
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англійської мови» 

03.02-14.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій на заняттях фізики та 
астрономії» 

учителі фізики та 
астрономії 

16 1 9 

03.02-14.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Нова українська школа: реалізація 
інтегрованого підходу у процесі вивчення шкільних 
курсів «Природознавство» та «Природничі науки» 
в основній і старшій профільній школі»  

учителі 
природознавства, 
біології, екології, 
географії 

13 1 5 

03.02-14.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Урахування вікових та індивідуальних 
особливостей дітей з особливими освітніми 
потребами у професійній діяльності педагога»  

учителі закладів загаль-
ної середньої освіти, 
які здійснюють 
інклюзивне навчання 
учнів з особливими 
освітніми потребами, 
вихователі інклю-
зивних груп закладів 
дошкільної освіти, аси-
стенти вчителів, аси-
стенти вихователів 
закладів дошкільної 
освіти, фахівців інклю-
зивно-ресурсних 
центрів  

райони: 
Бородянський 

39 2 19 
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Васильківський 
Яготинський 
місто: Бровари 
ОТГ: Калитянська, 
Ковалівська 
Медвинська 

   120 6 56 

17.02-28.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Організація рухової діяльності учнів на 
заняттях фізичної культури» (розробник: 
Качуровський В.С.) 

учителі фізичної куль-
тури, керівники гуртків 
фізкультурно-спортив-
ного напряму 

26 1 6 

17.02-28.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Упровадження хмарних технологій у 
професійну діяльність бібліотекаря» 

бібліотекарі закладів 
освіти 

20 1 7 

17.02-28.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Формування та розвиток 
здоров’язбережувальної компетенції дітей 
дошкільного віку»  

інструктори з фізичної 
культури закладів 
дошкільної освіти 

13 1 4 

25.02-27.02 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Розвиток творчих здібностей 
школярів засобами декоративно-ужиткового мистецтва» 

педагогічні працівники 
закладів загальної се-
редньої освіти 

11 1 3 

   70 4 20 

березень 

02.03-13.03 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Нова українська школа: створення 
цифрового освітнього середовища та підготовка 
вчителів до організації дистанційного навчання 

педагогічні працівники 
закладів загальної се-
редньої освіти 

10 1 3 
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учнів»  

02.03-13.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Нова українська школа: упровадження технологій роз-
витку критичного мислення у процесі вивчення матема-
тики» (розробники: Майборода З.Я., Панченко Т.Л.) 

учителі математики 20 1 5 

02.03-13.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Організація освітнього процесу з 
біології, екології, географії та природознавства в 
умовах компетентнісно зорієнтованої освіти»  

учителі біології, еколо-
гії, географії та приро-
дознавства 
 

14 1 2 

02.03-13.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Реалізація компетентнісного підходу на 
заняттях трудового навчання під час проектування 
та виготовлення виробів з деревини»  

учителі технічної праці, 
керівники гуртків 

14 1 6 

02.03-13.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Корекційно-розвиткова робота як 
складова освітнього процесу в умовах 
інклюзивного навчання» 

учителі-дефектологи, 
учителі-логопеди, корек-
ційні педагоги, практичні 
психологи закладів 
загальної середньої освіти 

25 1 6 

02.03-13.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Професійний розвиток педагогічних 
працівників закладу позашкільної освіти» 

методисти закладів поза-
шкільної освіти, керівни-
ки гуртків без визначення 
профілю 

19 1 1 

   102 6 23 

16.03-27.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Розвиток закладу освіти на засадах 
реалізації педагогіки партнерства в умовах Нової 

педагоги-організатори, 
соціальні педагоги, прак-
тичні психологи, класні 

17 1 4 
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української школи» (розробник: Шевченко А.М.)  керівники 

16.03-27.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Формування ІКТ-компетентності та 
медіаграмотності вчителя-словесника» 

учителі української мови і 
літератури, зарубіжної лі-
тератури 

27 1 8 

16.03-27.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Методика викладання англійської мови в початковій 
школі з урахуванням оновленого змісту освіти»  

учителі англійської 
мови  

12 1 6 

16.03-27.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Використання методів 
психодіагностики та психокорекції у професійній 
діяльності працівників соціально-психологічної 
служби»  

практичні психологи, со-
ціальні педагоги закладів 
загальної середньої осві-
ти, закладів професійно-
технічної освіти, 
інтернатних закладів 

16 1 4 

16.03-27.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Організація життєдіяльності дітей 
раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти» 
(розробники: Корж Т.М., Нечипорук Н.І.) 

вихователі-методисти, 
вихователі закладів до-
шкільної освіти 
 

22 1 6 

   94 5 28 

квітень 

30.03-10.04 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Мейнстрим для філолога: актуальні 
технології навчання літератури» (розробники: 
Скрипник М.І., Химера Н.В.) 

учителі зарубіжної 
літератури 

17 1 4 

30.03-10.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Розвиток рухових здібностей і фізичних 
якостей учнів закладів загальної середньої освіти 
засобами футболу» 

учителі фізичної куль-
тури, керівники гуртків 

11 1 3 
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30.03-01.04 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Інклюзивне навчання: 
рівні можливості – рівні права для кожного» 

педагогічні працівники 
закладів загальної серед-
ньої освіти м. Білої 
Церкви 

30 1  

   58 3 7 

13.04-24.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Організаційно-методичні засади 
діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у 
контексті реформування системи освіти в Україні» 

директори та фахівці 
інклюзивно-ресурсних 
центрів 

15 1 6 

13.04-24.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Створення інклюзивного простору 
закладу освіти» 

учителі, асистенти вчите-
лів, закладів загальної се-
редньої освіти, вихователі 
інклюзивних груп, асис-
тенти вихователів закла-
дів дошкільної освіти 

24 1 4 

13.04-24.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Управлінський та науково-методичний супровід інно-
ваційної діяльності закладів позашкільної освіти»  

директори, заступники ди-
ректорів, методисти закла-
дів позашкільної освіти 

10 1 3 

13.04-24.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Профілактика негативних проявів поведінки в учнів-
ському середовищі»  

практичні психологи, со-
ціальні педагоги закладів 
загальної середньої осві-
ти, закладів професійно-
технічної освіти, інтер-
натних закладів, педаго-
гів-організаторів, вихова-
телів інтернатних 
закладів 

17 1 5 
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   66 4 18 

травень 

04.05-15.05 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Упровадження інноваційних освітніх 
технологій у навчанні української мови і 
літератури»  

учителі української мо-
ви і літератури 

24 1 4 

04.05-15.05 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Особливості викладання англійської 
мови в контексті реалізації завдань Нової 
української школи» 

учителі англійської мови 

райони: 
Бориспільський 
Згурівський 
Іванківський 
Кагарлицький 
Макарівський 
Миронівський 
Обухівський 
Поліський 
Рокитнянський 
Сквирський 
Ставищенський 
Фастівський 
Яготинський 

22 1 13 

04.05-15.05 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми «Реа-
лізація наскрізних змістових ліній у викладанні предметів 
природничо-математичного циклу основної школи»  

учителі математики, 
фізики та астрономії 

22 1 10 

04.05-15.05 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Формування ключових і предметних 
компетентностей учнів засобами сучасних 
технологій трудового навчання»  

учителі обслуговуючої 
праці, керівники гурт-
ків 

15 1 6 
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04.05-15.05 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Організація освітнього процесу на 
засадах педагогіки партнерства в умовах Нової 
української школи» (розробники: Дишлева І.М., 
Шевченко А.М.) 

учителі початкових 
класів, вихователі ГПД 

31 1 10 

   114 5 43 

18.05-29.05 Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Урахування вікових та індивідуальних 
особливостей дітей з особливими освітніми 
потребами у професійній діяльності педагога»  

учителі закладів загальної 
середньої освіти, які здій-
снюють інклюзивне на-
вчання учнів з особливи-
ми освітніми потребами, 
вихователів інклюзивних 
груп закладів дошкільної 
освіти, асистентів вчите-
лів, асистентів виховате-
лів закладів дошкільної 
освіти, фахівців 
інклюзивно-ресурсних 
центрів  

райони: 
Білоцерківський 
Богуславський 
Іванківський 
К.-Святошинський 
Миронівський 
Обухівський 
П.-Хмельницький 

41 2 10 
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Рокитнянський 
Сквирський 
Ставищенський 
Таращанський 
Фастівський 

міста: 
Біла Церква, Бориспіль 
Обухів, Ржищів, Славу-
тич, Фастів 

18.05-29.05 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Естетичний розвиток учнів засобами образотворчого 
мистецтва» (розробник: Власова В.Г.) 

учителі образотворчого 
мистецтва, інтегрованого 
курсу «Мистецтво», ке-
рівники гуртків худож-
ньо-естетичного напряму 

12 1 1 

      

червень 

01.06-12.06 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 
проблеми «Навчання спортивних ігор у закладах 
загальної середньої освіти» 

учителі фізичної куль-
тури, керівники гуртків 

 
 

19 

 
 

1 

 
 

5 

   19 1 5 

Разом   1872 93 532 
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1.4. План проходження курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними 
працівниками, які є слухачами обласних опорних закладів освіти, обласних шкіл передового 
педагогічного досвіду на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради 
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» у 2019/2020 
навчальному році  

 

№ 
з/п 

Категорія слухачів К-сть 
слухачів 

Термін проходження 

1 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролонговані) 
для слухачів обласної школи передового педагогічного 
досвіду –  
Солодухи Я. Т., учителя трудового навчання Полого-
Вергунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Переяслав-
Хмельницької районної державної адміністрації КЗ КОР 
«Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» з 
проблеми «Художньо-технічна діяльність учнів на уроках 
трудового навчання та у позанавчальний час» (для 
вчителів трудового навчання, керівників гуртків, – другий 
рік навчання) 

23 05.09.2019 
28.01-30.01.2020 

02.06.2020 

2 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролонговані) для 
слухачів обласного опорного закладу – Ірпінської СЗОШ І-

ІІІ ступенів художнього профілю №1 імені 
А.С. Макаренка Ірпінської міської ради з проблеми 
«Проектування системи художньо-естетичного виховання в 

26 10.09.2019 
28.01-30.01.2020 

03.06.2020 
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закладі загальної середньої освіти» (для вчителів 
образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу 
«Мистецтво», керівників гуртків – другий рік навчання) 

3 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролонговані) 
для слухачів обласного опорного закладу – Дитячого 
естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської 
міської ради з проблеми «Розвиток творчої особистості в 
умовах інтеграції художньо-естетичного та екологічного 
виховання в закладах позашкільної освіти» (для керівників 
та керівників гуртків закладів позашкільної освіти – 
другий рік навчання) 

55 16.10.2019 
26.11-27.11.2019 

04.06.2020 

Всього: 104  

 

1.5. План проходження курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними 
працівниками, які мають звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «керівник 
гуртка-методист», «практичний психолог-методист» у 2019/2020 навчальному році  

 

№ 

з/п 

Категорія слухачів К-сть 

слухачів 

Термін проходження 

1.  Учителі української мови і літератури 23 04.09-06.09.2019 

26.11-27.11.2019 

28.01.2020 

2.  Учителі англійської, німецької, французької 13 26.11-28.11.2019 
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мов 21.01-22.01.2020 

07.04.2020 

3.  Учителі зарубіжної літератури, російської 

мови 

15 22.10-24.10.2019 

16.12-17.12.2019 

03.03.2020 

4.  Учителі історії та правознавства, етики, 

громадянської освіти 

10 17.09-19.09.2019 

19.11-20.11.2019 

10.03.2020 

5.  Учителі математики, фізики та астрономії, 

інформатики 

35 05.11-07.11.2019 

28.01-29.01.2020 

24.03.2020 

6.  Учителі хімії, біології та екології, географії, 

економіки, природознавства 

26 04.09-06.09.2019 

26.11-27.11.2019 

28.01. 2020 

7.  Учителі фізичної культури, захисту 

Вітчизни, керівники гуртків відповідного 

напряму 

12 19.11-21.11.2019 

16.12-17.12.2019 

04.03. 2020 

8.  Учителі трудового навчання, музичного мисте-

цтва, образотворчого мистецтва, мистецтва, 

керівники гуртків відповідного напряму 

17 19.11-21.11.2019 

16.12-17.12.2019 

05.03. 2020 

9.  Учителі початкових класів, вихователі ГПД 37 01.10-03.10.2019 

16.12-17.12.2019 

04.02. 2020 
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10.  Вихователі закладів дошкільної освіти, 

вихователі-методисти закладів дошкільної 

освіти, музичні керівники закладів дошкільної 

освіти, інструктори з фізичного виховання 

закладів дошкільної освіти  

47 24.09-26.09.2019 

16.12-17.12.2019 

25.02.2020 

Всього: 235  

 

1.6. План-графік проходження курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною 
формою навчання керівними кадрами та педагогічними працівниками у 2019/2020 навчальному 
році 

 
Категорія педагогічних 

працівників 

К-ть Зміст діяльності, етап  Термін проходження 

Директори закладів загальної 

середньої освіти 

15 Організаційно-настановча сесія  (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – про-

міжна сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

26.09.19 – 27.09.19 

28.09.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 18.03.20 

19.03.20 – 20.03.20 

Заступники директорів закла-

дів загальної середньої освіти з 

навчально-виховної роботи  

27 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – про-

міжна сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

05.11.19 – 06.11.19 

07.11.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 03.05.20 
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Заключна сесія (очний – 2 дні) 04.05.20 – 05.05.20 

Заступники директорів 

закладів загальної середньої 

освіти з виховної роботи,  

педагоги-організатори  

23 Організаційно-настановча сесія  (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – про-

міжна сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

18.11.19 – 19.11.19 

20.11.19 – 17.12.19 

 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 11.05.20 

12.05.20 – 13.05.20 

Директори, вихователі-мето-

дисти, вихователі закладів 

дошкільної освіти 

29 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

20.08.19 – 21.08.19 

22.08.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 26.01.20 

27.01.20 – 28.01.20 

Учителі української мови і 

літератури 

 

26 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

29.08.19 – 30.08.19 

31.08.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 16.02.20 

17.02.20 – 18.02.20 

Учителі англійської, німець-

кої, французької мов 

Райони: Білоцерківський, Бориспіль-

ський, Васильківський, Згурівський  

міста: Біла Церква, Бровари, 

Васильків 

27 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

01.10.19 – 02.10.19 

03.10.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 29.03.20 

30.03.20 – 31.03.20 
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Учителі англійської, німець-

кої, французької мов 

Райони: Баришівський, Вишгород-

ський, Володарський, Іванківський, 

К.-Святошинський, Миронівський, 

Рокитнянський, Ставищенський, 

Яготинський  

 міста: Обухів, Переяслав,  

ОТГ: Березанська, Великоди-

мерська, Узинська, школи-ін-

тернати, інші заклади 

25 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

25.11.19 – 26.11.19 

27.11.19 – 17.12.19 

 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 20.05.20 

21.05.20 – 22.05.20 

Учителі зарубіжної літерату-

ри, російської мови 

 

12 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

03.10.19 – 04.10.19 

05.10.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 13.04.20 

14.04.20 – 15.04.20 

Учителі математики 

 

22 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

10.09.19 – 11.09.19 

12.09.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 02.03.20 

03.03.20 – 04.03.20 

Учителі інформатики 22 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

03.09.19 – 04.09.19 

05.09.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 
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сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

 

20.12. 19 – 16.02.20 

24.02.20 – 25.02.20 

Учителі історії та правознав-

ства, громадянської освіти 

 

26 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

22.08.19 – 23.08.19 

24.08.19 – 17.12.19 

 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 11.02.20 

12.02.20 – 13.02.20 

Учителі географії та природо-

знавства, економіки, київщи-

нознавства,  

хімії та природознавства, 

природознавства 

15 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

24.09.19 – 25.09.19 

26.09.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 16.03.20 

17.03.20 – 18.03.20 

Учителі біології та екології  

 

18 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

07.11.19 – 08.11.19 

09.11.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 05.05.20 

06.05.20 – 07.05.20 

Учителі фізики та астрономії 12 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

24.10.19 – 25.10.19 

26.10.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 
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Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

20.12. 19 – 22.04.20 

23.04.20 – 24.04.20 

Учителі трудового навчання 

(технічні та обслуговуючі 

види праці) 

15 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

05.09.19 – 06.09.19 

07.09.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 18.02.20 

19.02.20 – 20.02.20 

Учителі фізичної культури, 

захисту Вітчизни  

20 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

27.08.19 – 28.08.19 

29.08.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 09.02.20 

10.02.20 – 11.02.20 

Учителі музичного мистецтва, 

образотворчого мистецтва, 

інтегрованого курсу 

«Мистецтво»,  

музичні керівники ДНЗ  

23 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

15.10.19 – 16.10.19 

17.10.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 26.04.20 

27.04.20 – 28.04.20 

Учителі початкових класів  

 

33 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

12.09.19 – 13.09.19 

14.09.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 10.03.20 
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Заключна сесія (очний – 2 дні) 11.03.20 – 12.03.20 

Вихователі ГПД 

 

28 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

22.10.19 – 23.10.19 

24.10.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 20.04.20 

21.04.20 – 22.04.20 

Бібліотекарі закладів освіти 10 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

28.10.19 – 29.10.19 

30.10.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 13.04.20 

16.04.20 – 17.04.20 

Практичні психологи, соціальні 

педагоги, вихователі шкіл-інтер-

натів (гуртожитків), дитячих бу-

динків (центрів соціально-психоло-

гічної допомоги та реабілітації 

дітей і сімей з дітьми) 

21 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

08.10.19 – 09.10.19 

11.10.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 23.03.20 

24.03.20 – 25.03.20 

Учителі-логопеди,  

учителі-дефектологи 

10 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

11.11.19 – 12.11.19 

13.11.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 13.05.20 

14.05.20 – 15.05.20 
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Керівники гуртків художньо-

естетичного, технічного 

напряму  

29 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

10.10.19 – 11.10.19 

12.10.19 – 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 25.03.20 

26.03.20 – 27.03.20 

Керівники гуртків  

(без виділення профілю) 

 

23 Організаційно-настановча сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Навчання за додатковою спеціальністю – проміжна 

сесія (очний – 2 дні) 

Керована самостійна робота слухача (дистанційний) 

Заключна сесія (очний – 2 дні) 

13.11.19 – 14.11.19 

15.11.19– 17.12.19 

18.12.19 – 19.12.19 

 

20.12. 19 – 18.05.20 

19.05.20 – 20.05.20 

ВСЬОГО: 511   
 
 

1.7. План-графік проходження очних етапів виїзних пролонгованих курсів підвищення фахової 
кваліфікації педагогічними працівниками Київської області у 2019/2020 навчальному році 

 

Категорія педагогічних працівників К-ть Зміст діяльності, етап  Термін 

проходження 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Нова українська школа: 

реалізація компетентнісного та 

інтегрованого підходів у процесі вивчення 

предметів освітньої галузі «Приро-

30 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

19.08 – 21.08.19 

29.10 – 30.10.19 

23.12 – 24.12.19 
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дознавство» (для вчителів біології, екології, 
географії, хімії, природознавства закладів 

загальної середньої освіти Баришівської та 

Березанської ОТГ, Яготинського району) 

Курси підвищення фахової кваліфікації 

вчителів початкових класів, вихователів 

ГПД закладів загальної середньої освіти 

Баришівської та Березанської ОТГ, 

Яготинського району 

45 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

19.08 – 21.08.19 

29.10 – 30.10.19 

23.12 – 24.12.19 

Курси підвищення фахової кваліфікації 

асистентів учителів і асистентів вихователів 

закладів дошкільної освіти з наданням 

підвищення кваліфікації за фахом (для 

педагогічних працівників закладів освіти 

Баришівської та Березанської ОТГ, 

Яготинського району) 

17 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

19.08 – 21.08.19 

29.10 – 30.10.19 

23.12 – 24.12.19 

Короткотермінові курси підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми «Нова українська 

школа: формування здоров'язбережної 

компетентності у процесі вивчення 

інтегрованого курсу «Основ здоров'я» у 5-9 

класах» (для вчителів основ здоров'я 

закладів загальної середньої освіти 
Баришівської ОТГ, які мають сертифіка-

ти: он-лайн курсів «ВЖР, ОЗК»)  

15 Навчальні заняття 01.10 – 03.10.19 
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Курси підвищення фахової кваліфікації ди-

ректорів закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти (з наданням підвищення 

кваліфікації за фахом) (для керівників 
закладів освіти Баришівської та 

Березанської ОТГ, Яготинського району, м. 

Переяслава) 

28 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

01.10 – 03.10.19 

12.11 – 13.11.19 

30.01 – 31.01.20 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проб-

леми «Розвиток закладу освіти на засадах реалі-

зації педагогіки партнерства в умовах Нової 

української школи» (розробник: Шевченко А.М.) 

(для педагогів-організаторів, класних керівників 
закладів загальної середньої освіти 

Баришівської та Березанської ОТГ, з наданням 

підвищення кваліфікації за фахом) 

44 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

01.10 – 03.10.19 

12.11 – 13.11.19 

30.01 – 31.01.20 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Професійний розвиток педагогіч-

них працівників опорного закладу загальної 

середньої освіти» (розробники: 

Матушевська О.В., Крутаков О.В., 
Лавренчук Г.М.) (для педагогічних 

працівників ОНЗ Шкарівської загаль-

ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Біло-
церківської районної ради з наданням 

підвищення кваліфікації за фахом) 

37 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

08.10 – 10.10.19 

19.11 – 20.11.19 

25.02 – 26.02.20 
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Учителі початкових класів, вихователі ГПД 

закладів загальної середньої освіти 

Бориспільського району 

35 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

27.08 – 29.08.19 

22.10 – 23.10.19 

09.01 – 10.01.20 

Вихователі-методисти, вихователі закладів 

дошкільної освіти Бориспільського району 

35 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

27.08 – 29.08.19 

22.10 – 23.10.19 

09.01 – 10.01.20 

Короткотермінові курси підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми «Інклюзивна освіта: 

рівні права – рівні можливості для кожного» 

(для педагогічних працівників закладів 
загальної середньої освіти  Бориспільського 

району) 

22 Навчальні заняття 27.08 – 29.08.19 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Формування компетентностей 

учнів на уроках мистецьких предметів 

засобами інноваційних художньо-

педагогічних технологій» (розробники: 

Ковальова С.В., Логімахова О.А. )  
(для вчителів музичного мистецтва, образо-

творчого мистецтва, інтегрованого курсу 

«Мистецтво» закладів загальної середньої 
освіти Бородянського району) 

15 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

23.09 – 25.09.19 

25.11 – 26.11.19 

28.01 – 29.01.20 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Використання засобів 

інформаційно-комунікаційних технологій у 

29 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

27.08 – 29.08.19 

19.11 – 20.11.19 

08.01 – 09.01.20 
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навчанні іноземних мов» (для вчителів 
англійської, німецької, французької мов 

закладів загальної середньої освіти 

Бородянського району, м. Ірпеня) 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Упровадження технологій 

розвитку критичного мислення у освітній 

процес математики, інформатики, фізики та 

астрономії» (для вчителів математики, 
інформатики, фізики та астрономії 

закладів загальної середньої освіти 

Бородянського району, м. Ірпеня) 

25 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

27.08 – 29.08.19 

19.11 – 20.11.19 

08.01 – 09.01.20 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проб-

леми «Початкова освіта в контексті становлення 

Нової української школи» (для вчителів почат-
кових класів, вихователів ГПД закладів загальної 

середньої освіти Бородянського району, м. Ірпе-

ня) 

25 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

27.08 – 29.08.19 

19.11 – 20.11.19 

08.01 – 09.01.20 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проб-

леми «Організація освітнього процесу з дітьми 

різновікових груп у закладах дошкільної 

освіти» (для вихователів-методистів, 

вихователів закладів дошкільної освіти 
Бородянського району, м. Ірпеня) 

41 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

27.08 – 29.08.19 

19.11 – 20.11.19 

08.01 – 09.01.20 

Керівники гуртків закладів освіти 32 Організаційно-настановча сесія 28.10 – 30.10.19 
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Васильківського району Навчальні заняття  

Заключна сесія 

28.01 – 29.01.20 

30.03 – 31.03.20 

Короткотермінові курси підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми «Розвиток 

громадянських компетентностей в 

освітньому процесі» (для педагогічних 

працівників закладів загальної середньої 
освіти Вишгородського району) 

20 Навчальні заняття 20.08 – 22.08.19 

 

Короткотермінові курси підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми «Основи фінансової 

грамотності» (для педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти 
Вишгородського району) 

16 Навчальні заняття 20.08 – 22.08.19 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Реалізація компетентнісного та 

комунікативного підходів у процесі 

вивчення іноземних мов» (для вчителів 

англійської, німецької, французької мов 
закладів загальної середньої освіти 

Вишгородського району) 

20 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

20.08 – 22.08.19 

30.10 – 31.10.19 

26.12 – 27.12.19 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Організація освітнього процесу 

на засадах педагогіки партнерства в умовах 

Нової української школи» (розробники: 
Дишлева І.М., А.М. Шевченко) (для вчителів 

30 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

20.08 – 22.08.19 

30.10 – 31.10.19 

26.12 – 27.12.19 
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початкових класів, вихователів ГПД, 
асистентів вчителів закладів загальної 

середньої освіти Вишгородського району) 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Розвиток закладу освіти на 

засадах реалізації педагогіки партнерства в 

умовах Нової української школи» 

(розробник: А.М. Шевченко) (для педагогів-

організаторів, соціальних педагогів, 
практичних психологів, класних керівників 

закладів загальної середньої освіти 

Вишгородського району, з наданням підви-
щення кваліфікації за фахом) 

30 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

20.08 – 22.08.19 

30.10 – 31.10.19 

26.12 – 27.12.19 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Інтегроване навчання учнів на 

уроках предметів освітньої галузі 

«Мистецтво» (для вчителів музичного 

мистецтва, образотворчого мистецтва, 
інтегрованого курсу «Мистецтво» закладів 

загальної середньої освіти Вишгородського 

району) 

20 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

20.08 – 22.08.19 

30.10 – 31.10.19 

26.12 – 27.12.19 

Керівники гуртків закладів освіти 

Вишгородського району 

100 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

20.08 – 22.08.19 

30.10 – 31.10.19 

09.01 – 10.01.20 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проб- 30 Організаційно-настановча сесія 17.09 – 19.09.19 
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леми «Професійне співробітництво в закладі 

загальної середньої освіти з інклюзивним на-

вчанням» (для вчителів початкових класів, 

вихователів ГПД, асистентів учителів 
закладів загальної середньої освіти 

Володарського району) 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

12.11 – 13.11.19 

09.01 – 10.01.20 

Асистенти учителів, учителі початкових 

класів, вихователі ГПД закладів загальної 

середньої освіти м. Борисполя 

19 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

27.08 – 29.08.19 

30.10 – 31.10.19 

09.01 – 10.01.20 

Короткотермінові курси підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми «Фандрейзинг для 

розвитку навчального закладу» (для керівників 
закладів загальної середньої освіти м. 

Борисполя) 

20 Навчальні заняття  

 

01.10 – 03.10.19 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Технології розвитку творчих 

здібностей учнів у освітньому процесі Нової 

української школи» (для вчителів 
української мови і літератури, зарубіжної 

літератури, російської мови Бучанської 

ОТГ) 

16 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

21.08 – 23.08.19 

30.10 – 31.10.19 

09.01 – 10.01.20 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проб-

леми «Реалізація наскрізних змістових ліній у 

викладанні предметів природничо-математич-

ного циклу» (для вчителів математики, 

16 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

21.08 – 23.08.19 

30.10 – 31.10.19 

09.01 – 10.01.20 

http://www.airo.com.ua/fandreyzing-zaluchennya-resursiv-dlya-rozvitku-navchalnogo-zakladu/
http://www.airo.com.ua/fandreyzing-zaluchennya-resursiv-dlya-rozvitku-navchalnogo-zakladu/
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інформатики, фізики та астрономії 
Бучанської ОТГ) 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Інноваційні підходи до 

організації освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти» (для вихователів-

методистів, вихователів закладів 
дошкільної освіти Бучанської ОТГ) 

32 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

21.08 – 23.08.19 

30.10 – 31.10.19 

09.01 – 10.01.20 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Інноваційні підходи до 

організації освітнього процесу в закладах 

дошкільної освіти» (для вихователів-
методистів, вихователів закладів 

дошкільної освіти м. Переяслава-Хмель-

ницького, Переяслав-Хмельницького ра-

йону, Студениківської ОТГ) 

19 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

01.10 – 03.10.19 

18.12 – 19.12.19 

04.03 – 05.03.20 

Асистенти учителів, учителі початкових класів, 

вихователі ГПД закладів загальної середньої 

освіти м. Переяслава-Хмельницького, Пере-

яслав-Хмельницького району, Студениківської 

ОТГ 

17 Організаційно-настановча сесія 

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

01.10 – 03.10.19 

18.12 – 19.12.19 

04.03 – 05.03.20 

ВСЬОГО: 880   

 

 



 
Інформаційно-методичний збірник 
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