
Департамент освіти і науки 

Київської обласної державної адміністрації 
 

Комунальний навчальний заклад  
Київської обласної ради 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ 

ЗБІРНИК  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7(213)/2018 (спецвипуск) 

ЛИПЕНЬ 
 



 
Інформаційно-методичний збірник 
 
Спеціалізоване педагогічне видання департаменту освіти і науки 
Київської обласної державної адміністрації та Комунального навчального 
закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 
післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
 
Передплатний індекс – 02136 
 

Реєстраційне свідоцтво КІ № 424 від 20.12.1999 р. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

© Департамент освіти і науки  
Київської обласної державної адміністрації, 2018 
© Комунальний навчальний заклад  
Київської обласної ради  
«Київський обласний інститут  
післядипломної освіти педагогічних кадрів», 2018 



ЗМІСТ 

 

~ 3 ~ 

ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНИЙ ЗБІРНИК 7(213), 2018 
 

ПЕРЕДМОВА……………………………………………………………….... 4 

РОЗДІЛ І. Професійний розвиток керівників і педагогічних працівни-

ків закладів освіти.…………………………………………………………... 6 

1.1. Нормативно-правове забезпечення………………………….......  6 
1.1.1. Положення про сертифікаційний навчально-методичний захід з 

підвищення кваліфікації Комунального навчального закладу Ки-

ївської обласної ради «Київський обласний інститут післядип-

ломної освіти педагогічних кадрів»……………………………….. 6 

1.2. Графіки курсів підвищення кваліфікації……………………… 10 
1.2.1. План-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів  у 2018/2019 навчальному році 

на базі Комунального навчального закладу Київської обласної 

ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педа-

гогічних кадрів……………………………………………………... 10 
1.2.2. План-графік проведення курсів підвищення фахової  кваліфіка-

ції  з певної проблеми  у 2018/2019 навчальному році на базі Ко-

мунального навчального закладу Київської обласної ради «Київ-

ський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів»……………………………………………………………… 23 
1.2.3. План проходження курсів підвищення фахової кваліфікації 

педагогічними працівниками, які мають звання «учитель-мето-

дист», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист», 

«практичний психолог-методист»   у 2018/2019 навчальному ро-

ці……………………………………………………………….......... 46 
1.2.4. План-графік проходження курсів підвищення фахової кваліфі-

кації за дистанційною формою навчання керівними кадрами та  

педагогічними працівниками у 2018/2019 навчальному році......... 47 
1.2.5. План-графік проходження очних етапів  виїзних пролонгованих 

курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівни-

ками Київської області  у 2018/2019 навчальному році………….. 54 
1.2.6. Навчання за сертифікаційними освітніми програмами…………... 60 

1.2.6.1. Робота обласних майстер-класів…………………………………... 60 
1.2.6.2. Робота обласних педагогічних студій…………………………....... 68 
1.2.7. Проведення сертифікаційних навчально-методичних заходів з 

підвищення кваліфікації Комунального навчального закладу Ки-

ївської обласної ради «Київський обласний інститут післядип-

ломної освіти педагогічних кадрів»................................................... 71 

 



~ ПЕРЕДМОВА ~ 

 

~ 4 ~ 

Шановні читачі інформаційно-методичного збірника! 
 

Пропонуємо вашій увазі двісті тринадцятий випуск збірника, над 
яким працювали редакційна колегія та авторський колектив. Матеріали 
цього випуску збірника (№ 7/213, 2018, спецвипуск) структуровано за 
рубриками «Нормативно-правове забезпечення», «Графіки курсів 
підвищення кваліфікації» розділу «Професійний розвиток 

керівників і педагогічних працівників закладів освіти». 
У рубриці «Нормативно-правове забезпечення» представлено  

Положення про сертифікаційний навчально-методичний захід з підвище-
ння кваліфікації Комунального навчального закладу Київської обласної 
ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 
кадрів». 

У рубриці «Графіки курсів підвищення кваліфікації» уміщено: 
план-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів  у 2018/2019 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 2018/2019 навчальному році на базі Комунального на-

вчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів»; 

план проходження курсів підвищення фахової кваліфікації педаго-

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

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

методист»   у 2018/2019 навчальному році; 
план-графік проходження курсів підвищення фахової кваліфікації 

за дистанційною формою навчання керівними кадрами та  педагогічними 
працівниками у 2018/2019 навчальному році; 

план-графік проходження очних етапів  виїзних пролонгованих 

курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками 

Київської області  у 2018/2019 навчальному році; 

 навчання за сертифікаційними освітніми програмами: 

 робота обласних майстер-класів; 

робота обласних педагогічних студій; 
проведення сертифікаційних навчально-методичних заходів з 

підвищення кваліфікації Комунального навчального закладу Київської 
обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів». 
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Експертизу матеріалів, представлених у розділах збірника, здій-
снювали:  

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін-
ститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат педаго-
гічних наук; Алєксєєва О.І., проректор КНЗ КОР ««Київський облас-
ний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат пси-
хологічних наук. 

Над випуском інформаційно-методичного збірника працювали: 
авторський колектив – науково-педагогічні і методичні працівники 
КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів»: 

Бендерець Н.М., в.о. ректора КНЗ КОР «Київський обласний ін-
ститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», кандидат 
педагогічних наук (передмова); 

Майборода З.Я., завідувач навчальної частини (1.2.1; 1.2.2.; 1.2.3.; 
1.2.4.; 1.2.5.); 

Матушевська О.В., методист вищої категорії відділу музейної 
освіти та бібліотечної справи, старший викладач кафедри педагогіки, 
психології та менеджменту освіти (передмова; 1.2.6.1.; 1.2.6.2.; 1.2.7.); 

Паливода І.П., завідувач відділу координації методичної роботи 
та неперервної педагогічної освіти (1.2.6.1.; 1.2.6.2.; 1.2.7.); 

Стадніченко Г.М., методист відділу координації методичної 
роботи та неперервної педагогічної освіти (1.2.6.1.; 1.2.6.2.; 1.2.7.); 

відповідальний редактор, літературний редактор: Матушев-
ська О.В.;  

комп’ютерне макетування, додрукарська підготовка: 
Ткач О.Ю., редактор редакційно-видавничого підрозділу КНЗ КОР «Ки-
ївський 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. Нормативно-правове забезпечення 
 

1.1.1. Положення про сертифікаційний навчально-методичний 
захід з підвищення кваліфікації Комунального навчального закладу 
Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядиплом-
ної освіти педагогічних кадрів» 

 

І. Загальні положення 
1.1. Положення про сертифікаційний навчально-методичний захід 

з підвищення кваліфікації Комунального навчального закладу Київської 
обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти 
педагогічних кадрів» (далі – Інститут) регламентує порядок підготовки, 
проведення, обліку сертифікаційних навчально-методичних заходів у 
системі підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

1.2. Положення про сертифікаційний навчально-методичний захід 
з підвищення кваліфікації (далі – Положення) розроблено з урахуванням 
норм Закону «Про освіту», відповідно до Положення  про організацію 
освітнього процесу в Комунальному вищому навчальному закладі Київ-
ської обласної ради «Академія неперервної освіти» (рішення Вченої ради 
від 31.01.2018 р., протокол №2, введено в дію наказом від 31.01.2018 
№ 19), Положення про організацію курсів підвищення кваліфікації педа-
гогічних та керівних кадрів у Комунальному вищому навчальному закла-
ді Київської обласної ради «Академія неперервної освіти» (рішення 
Вченої  ради  від 31.01.2018 р., протокол №2, введено в дію наказом від 
31.01.2018 № 19), Положення про підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників за сертифікованою пролонгованою формою навчання (ріше-
ння Вченої  ради від 15 березня 2016 р., протокол № 1). 

 

ІІ. Основні поняття 
2.1.1. Сертифікаційний навчально-методичний захід з підви-

щення кваліфікації (далі – сертифікаційний навчально-методичний за-
хід) є складником безперервної професійної освіти педагогічного пра-
цівника, що передбачає його участь у тренінгах, семінарах, семінарах-
практикумах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, май-
стер-класах, педагогічних студіях тощо, навчання за сертифікаційними 
програмами з метою набуття нових компетентностей у певній профе-
сійній діяльності або галузі знань.  

2.1.2. Сертифікаційний навчально-методичний захід за формою 
належить до неформальної інституційної освіти та здійснюється за різ-
ними видами навчання понад обсяги, встановлені навчальними планами 
освітніх програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
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2.2. Сертифікаційна програма є комплексним спеціалізованим 
практико зорієнтованим навчальним курсом безперервної професійної 
освіти педагогічного працівника, що передбачає набуття ним нових ком-
петентностей у певній професійній діяльності або галузі знань.  

2.3. За результатами участі у сертифікаційних навчально-мето-
дичних заходах педагогічний працівник отримує відповідний сертифікат.   

2.4. Сертифікат про участь у сертифікаційному навчально-
методичному заході (далі – сертифікат) є іменним документом, який 
підтверджує участь педагогічного працівника у заході з підвищення 
кваліфікації: сертифікаційній програмі, тренінгу, семінарі, семінарі-
практикумі, семінарі-нараді, семінарі-тренінгу, вебінарі, майстер-
класі, педагогічній студії тощо. 

2.4.1. Сертифікат вводиться з метою:  

 підтвердження факту участі педагогічних працівників у на-
вчально-методичному заході системи підвищення кваліфікації та здо-
буття ними нових компетентностей  у певній професійній діяльності 
або галузі знань;  

 упорядкування й обліку участі педагогічних працівників у сер-
тифікаційних програмах, тренінгах, семінарах, семінарах-практику-
мах, семінарах-нарадах, семінарах-тренінгах, вебінарах, майстер-кла-
сах, педагогічних студіях тощо. 

2.4.2. Сертифікат є документом для представлення в атестаційну 
комісію і може бути врахований у накопичувальній системі підвищен-
ня кваліфікації педагогічного працівника відповідно до рішення педа-
гогічної ради закладу освіти.  

2.4.3. Сертифікат про участь у сертифікаційному навчально-
методичному заході має встановлений зразок.  

2.4.4. Сертифікат учасника сертифікаційного навчально-мето-
дичного заходу видається після його проведення, про що робиться за-
пис у Журналі реєстрації сертифікатів про участь у сертифікаційних 
навчально-методичних заходах з підвищення кваліфікації.   

 

ІІІ. Організація й проведення сертифікаційних навчально-
методичних заходів з підвищення кваліфікації 

3.1. Ініціаторами сертифікаційного навчально-методичного заходу 
можуть бути як науково-педагогічні, педагогічні працівники Інституту, 
так і  працівники установ і закладів освіти, громадські діячі тощо.  

3.1.1. Ініціатор сертифікаційного навчально-методичного заходу 
має звернутися до відповідного структурного підрозділу (кафедри) 
Інституту із заявкою щодо проведення заходу.  
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3.1.2. Заявка на проведення сертифікаційного навчально-мето-
дичного заходу має містити його назву, форму, тривалість, терміни 
проведення та відповідати таким критеріям:   

щодо процедури проведення:  

 тривалість сертифікаційного навчально-методичного заходу не 
має перевищувати 30 академічних годин (1 кредиту ЄКТС); 

 сертифікаційний навчально-методичний захід тривалістю до 
6 акад. год (0,2 кред. ЄКТС) передбачає висвітлення питань практики 
організації та змісту освітнього процесу;  

 сертифікаційний навчально-методичний захід тривалістю понад 6 
акад. год. (0,2 кред. ЄКТС) має включати результати фундаментальних 
наукових досліджень та прикладних наукових розробок в освітній галузі  
(не менше 25 % навчального змісту);   

 зміст сертифікаційного навчально-методичного заходу відобра-
жається у  плані (за умови тривалості заходу до 6 акад. годин) або програ-
мі (тривалість заходу понад 6 акад. годин).  

щодо змісту:  

 відображення сучасних потреб освіти, врахування тенденцій 
розвитку вітчизняної освітньої галузі; 

 спрямованість на формування нових компетентностей у певній 
професійній діяльності або галузі знань;  

 практична спрямованість на модернізацію освіти, реалізацію 
реформ, забезпечення сталого розвитку, вирішення актуальних проб-
лем освіти країни та регіону тощо; 

 відповідність загальнодидактичним і андрагогічним принци-
пам навчання; 

 відповідність законодавчим та іншим нормативно-правовим актам. 
до форми: наявність програми/плану проведення сертифікацій-

ного навчально-методичного заходу з відповідною структурою: пояс-
нювальна записка (актуальність, мета, завдання, прогнозовані резуль-
тати запланованого заходу тощо), зміст навчання (тематика занять) з 
розподілом часового ресурсу, опис прогнозованих нових компе-
тентностей.   

3.1.3. Кафедра затверджує план/програму сертифікаційного навчаль-
но-методичного заходу й готує проект наказу по Інституту щодо його 
включення до плану роботи, особливостей організації та проведення.  

3.2. Загальну координацію проведення сертифікаційних на-
вчально-методичних заходів, включно з підготовкою та обліком сер-
тифікатів, здійснює відділ координації методичної роботи та непе-
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рервної педагогічної освіти Інституту.   
3.3. До проведення сертифікаційного навчально-методичного за-

ходу з підвищення кваліфікації можуть залучатися інші заклади освіти, 
установи і організації, юридичні та фізичні особи на договірній основі.  

3.4. Реєстр сертифікаційних навчально-методичних заходів 
розміщується на офіційному порталі Інституту. 

  

IV. Прикінцеві положення 
4.1. Положення набуває чинності після затвердження Вченою 

радою Інституту та введення в дію наказом ректора. 
4.2. Зміни до Положення вносяться після затвердження їх в 

установленому порядку.  
Додаток 1  

Зразок сертифіката  
про участь у сертифікаційному навчально-методичному заході  

з підвищення кваліфікації 
Сертифікати виготовляться із паперу. Розмір бланка – 

210 x 148 мм.  
Сертифікати містять: 
1. Прізвище, ім’я, по батькові педагогічного працівника в назив-

ному відмінку.  
2. Повне найменування навчального закладу  із  зазначенням 

форми власності  та підпорядкування. 
3. QR-код з реквізитами закладу освіти та ліцензії. 
4. Назва сертифікаційного навчально-методичного заходу, що 

включає форму проведення і тему або назва сертифікаційної програми.  
5. Обсяг навчального часу в академічних годинах і кредитах ЄКТС. 
6. Посада, підпис, засвідчений печаткою, прізвище та ініціали ке-

рівника або іншої уповноваженої особи КНЗ КОР «Київський обласний 
інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

З метою впорядкування обліку сертифікатів встановлюється така 
ідентифікація нумерації бланків:  

серія ЗПК для сертифікатів про участь у заходах (З) з підвищення 
кваліфікації (ПК);  номер за формою : «ХХХХХХХХ/YYYY - ZZ», де 
ХХХХХХХХ – ідентифікаційний код ЄДРПОУ КНЗ КОР «Київський 
обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», YYYY – 
порядковий номер документа в межах даної серії, ZZ – останні дві цифри 
року видачі документа. Нумерація сертифікатів кожного року  в межах 
даної серії  починається з 0001. 
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1.2. Графіки курсів підвищення кваліфікації 
 

1.2.1. План-графік проведення курсів підвищення фахової кваліфікації керівних та педагогіч-

них кадрів  у 2018/2019 навчальному році на базі Комунального навчального закладу Київської об-

ласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
 

Місяць Категорія  
працівників 
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Примітка 

вересень 03.09-21.09 

 

Учителі української мови і 
літератури 

спец., ІІ 23 1 6  

Учителі англійської мови спец., ІІ 49 2 17  

Вихователі закладів дошкільної осві-
ти (вища освіта, середня спеціальна 
освіта,   стаж -  до 15 років) 

спец., ІІ 61 2 19 Райони: 
Богуславський 
Бородянський 
Васильківський 
Володарський 
Кагарлицький 
К.-Святошинський 
П.-Хмельницький 
Поліський 
Рокитнянський 
Сквирський 
Ставищенський 
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Тетіївський 
Фастівський 
Яготинський 
міста: 
Березань 
Переяслав 
Ржищів 
Фастів 
ОТГ: 
Калитянська 

03.09-14.09      

Учителі обслуговуючої праці  спец., 
ІІ, І, 
вища 

10 1 5  

Учителі початкових класів вища  35 2 22  

03.09-05.09, 
2 дні на вибір слухача 
27.09-28.09   

Учителі  обслуговуючої праці (очно-

заочна форма навчання) 
І, 

 вища 
7  1  

  185 8 70  

17.09-28.09 

Заступники  директорів закладів за-
гальної середньої освіти з виховної 
роботи, методисти виховних частин 
шкіл-інтернатів 

новопр., 
зі 

стажем 

24 1 7  

 Учителі фізичної культури І, вища 28 1 5  
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жовтень 
 

17.09-19.09, 
2 дні на вибір слухача 
11.10-12.10   

Заступники  директорів закладів за-
гальної середньої освіти з виховної 
роботи, методисти виховних частин 
шкіл-інтернатів  

(очно-заочна форма навчання) 

зі 
стажем 

4    

  56 2 12  

  100 4 31  

01.10-12.10 

Учителі інформатики І, вища 28 1 8  

Учителі технічної праці спец., 
ІІ, І, 
вища 

13 1 3  

Керівники гуртків 
художньо-естетичного напряму (обра-
зотворче, декоративно-ужиткове ми-
стецтво) 

 17 1 4  

Вихователі закладів дошкільної освіти І 51 2 12  

01.10-03.10, 
2 дні на вибір слухача 
25.10-26.10   

Учителі технічної праці 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 10  3  
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Керівники гуртків 
художньо-естетичного напряму (обра-
зотворче, декоративно-ужиткове ми-
стецтво)  
(очно-заочна форма навчання) 

 9  1  

  128 5 31  

15.10-26.10 

Директори закладів загальної серед-
ньої освіти 

новопр., 
зі 

стажем 

23 1 8  

Педагоги-організатори спец., 
ІІ 

20 1 5  

Бібліотекарі закладів освіти спец., 
ІІ, І, 
вища 

27 1 12  

Музичні керівники закладів до-
шкільної освіти 

І, вища 22 1 5  

15.10-17.10, 
2 дні на вибір слухача 
08.11-09.11   

     

Директори закладів загальної серед-
ньої освіти  

(очно-заочна форма навчання) 

зі 
стажем 

20 1 8  

Педагоги-організатори 

(очно-заочна форма навчання) 
І, вища  4  2  

Бібліотекарі закладів освіти (очно-

заочна форма навчання) 
І, вища 8 1 3  
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Музичні керівники закладів 
дошкільної освіти  

(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 8  3  

  132 6 46  

листопад 05.11-16.11 

 

Директори закладів дошкільної ос-
віти (заступники директорів НВК, 
НВО з питань дошкільної освіти) 

новопр., 
зі 

стажем 

51 2 9  

Учителі фізики та астрономії спец., ІІ, 
І, вища 

22 1 9  

Соціальні педагоги закладів загаль-
ної середньої освіти, ПТНЗ, шкіл-
інтернатів 

спец., 
ІІ, І, 
вища  

17 1 3  

 

05.11-07.11,  
2 дні на вибір слухача, 
29.11-30.11 

Директори закладів дошкільної осві-
ти (заступники директорів НВК, 
НВО з питань дошкільної освіти)  
(очно-заочна форма навчання) 

зі 
стажем 

30 1 7  

Соціальні педагоги закладів загаль-
ної середньої освіти, ПТНЗ, шкіл-
інтернатів  

(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 6  1  

  126 5 29  

19.11-30.11 

Учителі історії, правознавства та 
громадянської освіти 

спец., 
ІІ, І 

24 1 10  
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Учителі математики спец., 
ІІ, І, 
вища 

29 1 6  

Учителі біології та екології спец., 
ІІ, І, 
вища 

15 1 8  

Учителі образотворчого мистецтва спец., 
ІІ, І, 
вища 

12 1 3  

19.11-21.11,  
2 дні на вибір слухача, 
13.12-14.12 

     

Учителі біології та екології (очно-

заочна форма навчання) 
І, вища 17 1 7  

Учителі образотворчого мистецтва  

(очно-заочна форма навчання) 
І, вища 4    

  101 5 34  

грудень 03.12-14.12 

 Керівники гуртків 
науково-технічного напряму 

 17 1 8  

Вихователі закладів дошкільної освіти вища 18 1 7  

03.12-05.12,  
2 дні на вибір слухача,  
26.12-27.12 
Учителі географії  та природознавства 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 24 1 9  

Учителі фізики та астрономії (очно-

заочна форма навчання) 
І, вища 19 1 2  
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Керівники гуртків 
науково-технічного напряму (очно-

заочна форма навчання) 

 2  2  

Вихователі закладів дошкільної освіти  

(очно-заочна форма навчання) 
І, вища 27 1 11  

  107 5 39  

січень 08.01-25.01 
Учителі початкових класів 
(вища освіта, середня спеціальна ос-
віта,   стаж -  до 15 років) 

спец., ІІ 33 1 7  

Музичні керівники закладів до-
шкільної освіти 

спец., ІІ 29 1 7  

08.01-18.01 
Вихователі шкіл-інтернатів (гурто-
житків), дитячих будинків, центрів 
соціально-психологічної допомоги 
та реабілітації дітей і сімей з дітьми 

спец., 
ІІ, І, 
вища 

29 1 1  

08.01-10.01 
2 дні на вибір слухача 
31.01-01.02 
Учителі української мови і літератури 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 54 2 10  

Учителі математики 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 31 1 6  



РОЗДІЛ І. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК КЕРІВНИКІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

~ 17 ~ 

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

І, вища 8  3  

   184 6 34  

14.01-25.01 
Практичні психологи закладів загаль-
ної середньої освіти, ПТНЗ, шкіл-ін-
тернатів 

спец., 
ІІ, І, 
вища 

31 1 15  

14.01-16.01 
2 дні на вибір слухача 
07.02-08.02 
Практичні психологи закладів за-
гальної середньої освіти, ПТНЗ, 
шкіл-інтернатів  

(очно-заочна форма навчання) 

І,вища 8  4  

   39 1 19  

лютий 04.02-15.02 

 

Учителі географії та природознавства спец., ІІ, 
І, вища 

17 1 6  

04.02-06.02 
2 дні на вибір слухача 
28.02-01.03 
Учителі історії, правознавства та 
громадянської освіти 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 33 1 10  
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Учителі початкових класів 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 52 2 20  

  102 4 36  

18.02-01.03 
Учителі української мови і літератури І, вища 27 1 11  

Учителі зарубіжної літератури спец., ІІ, 
І, вища 

24 1 11  

Вихователі-методисти закладів до-
шкільної освіти 

спец., ІІ, 
І, вища 

13 1   

18.02-20.02 
2 дні на вибір слухача 
14.03-15.03 
Вихователі-методисти закладів до-
шкільної освіти 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 4  1  

  68 3 23  

березень 04.03-22.03 

 

Учителі фізичної культури спец., 
ІІ 

24 1 8  

Вихователі закладів дошкільної освіти 
(вища освіта, середня спеціальна ос-
віта,   стаж -  до 15 років) 

спец., ІІ 64 2 10 Райони: 
Броварський 
Миронівський 
Обухівський 
міста: 
Біла Церква 
Бровари 
Буча 

11.03-22.03 
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Учителі англійської мови вища 17 1 5  

Учителі музичного мистецтва спец., 
ІІ, І, 
вища 

23 1 6  

Керівники гуртків художньо-естетич-
ного напряму (вокал, хореографія, 
театральне і циркове мистецтво) 

 22 1 10  

Майстри виробничого навчання  27 1   

11.03-13.03, 
2 дні на вибір слухача, 
04.04-05.04   

     

Учителі музичного мистецтва 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 8  2  

Керівники гуртків художньо-есте-
тичного напряму (вокал, хореографія, 
театральне і циркове мистецтво) 
(очно-заочна форма навчання) 

 5  1  

  190 7 42  

квітень 01.04-12.04 

 

Заступники директорів закладів за-
гальної середньої освіти з навчаль-
но-виховної роботи  

новопр, 
зі 

стажем 

33 1 8  

Учителі історії, правознавства та 
громадянської освіти 

вища 19 1 9  

Учителі  хімії та природознавства спец., 
ІІ, І, 
вища 

10 1 1  
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Вихователі закладів дошкільної освіти 
(середня спеціальна освіта, стаж – 
більше 15 років) 

спец. 61 2 8 Райони: 
Бородянський 
Броварський 
К.-Святошинський 
Миронівський 
місто: 
Біла Церква 

01.04-03.04, 
2 дні на вибір слухача, 
25.04-26.04   

Заступники директорів закладів за-
гальної середньої освіти з навчально-
виховної роботи  
(очно-заочна форма навчання) 

зі 
стажем 

21 1 4  

Учителі хімії та природознавства 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 17 1 4  

Учителі фізичної культури 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 24 1 9  

  185 8 43  

 

15.04-26.04 

Учителі англійської мови І 27 1 10  

Учителі інформатики спец., 
ІІ 

16 1 5  

Учителі початкових класів  І 26 1 7  

Учителі початкових класів (с.спец. 
освіта,   стаж – більше 15 років) 

спец. 15 1 8  
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Практичні психологи закладів до-
шкільної освіти 

спец., 
ІІ, І, 
вища 

13 1 4  

15.04-17.04, 
2 дні на вибір слухача, 
06.05-07.05   

Учителі зарубіжної літератури 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 22 1 11  

Практичні психологи закладів до-
шкільної освіти  

(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 3  1  

   122 6 46  

травень 13.05-24.05 

 

Учителі захисту Вітчизни спец., 
ІІ, І, 
вища 

19 1 9  

Вихователі ГПД  спец., 
ІІ, І, 
вища 

20 1 3  

Керівники гуртків  
(без визначення профілю) 

 21 1 9  

13.05-15.05, 
2 дні на вибір слухача, 
06.06-07.06   
Учителі захисту Вітчизни 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 5  1  

Вихователі ГПД 
(очно-заочна форма навчання) 

І, вища 8  1  
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Керівники гуртків  
(без визначення профілю)  
(очно-заочна форма навчання) 

 9  1  

  82 3 24  

27.05-07.06 
Учителі-логопеди, 
 учителі-дефектологи 

спец., 
ІІ, І, 
вища 

35 2 6  

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

спец. 42 2 24 Райони: 
Васильківський 
Вишгородський 
Володарський 
Іванківський 
Кагарлицький 
Рокитнянський 
Сквирський 
Ставищенський 
Тетіївський 
Фастівський 
Яготинський 
міста: 
Березань 
Бориспіль 
Бровари 
Буча 
Ржищів 
Фастів 
ОТГ: 
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Великодимерська 
Калитянська 

  77 4 30  

Разом   1984 82 589  
 

1.2.2. План-графік проведення курсів підвищення фахової  кваліфікації  з певної проблеми  у 

2018/2019 навчальному році на базі Комунального навчального закладу Київської обласної ради 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» 
 

Термін 
проходжен. 
курсів 

Назва курсів Категорія працівників 
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серпень 
13.08-17.08 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Нова українська школа: реалізація компетентнісного 
підходу за науково-педагогічним проектом «Інтелект 
України» (ІІ етап) 

учителі перших класів, які 
мають відповідний сертифі-
кат за наявності  сертифіка-
та, отриманого на платфор-
мі EdEra  

12 1 3 

14.08-16.08 Курси підвищення фахової  кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Нова українська школа: фор-
мування 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» та 
сертифікат КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 
райони: 
Білоцерківський 
Богуславський 
Володарський 

27 1 1 
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К.-Святошинський 
Рокитнянський 
Ставищенський 
міста: 
Біла Церква 
Бровари 
Буча 

21.08-23.08 Курси підвищення фахової  кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Інтеграція курсу «Вчимося 
жити разом» у зміст початкової освіти» (розробник: 
Романюк О.В.) 

учителі початкових класів, 
вихователі ГПД  

34 1 16 

   73 3 20 

вересень 
03.09-14.09 

 

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 2 

04.09-06.09 
 

Курси підвищення фахової  кваліфікації (коротко-
термінові)  з проблеми  «Формування предметних ком-
петентностей юнаків із бойової підготовки та основ 
медичних знань на заняттях із захисту Вітчизни»   

учителі захисту Вітчизни, 
які не мають відповідного 
сертифіката 

15 1 5 

11.09-13.09 
 

Курси підвищення фахової  кваліфікації (коротко-
термінові) 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» та 
сертифікат КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 
райони: 
Кагарлицький 
Миронівський 

25 1 2 
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Сквирський 
Таращанський 
Фастівський 
місто: 
Васильків 

11.09-13.09 
 

Курси підвищення фахової  кваліфікації (коротко-
термінові)  з проблеми  «Формування предметних ком-
петентностей дівчат із основ медичних знань і дій у над-
звичайних ситуаціях на заняттях із захисту Вітчизни»   

учителі захисту Вітчизни, 
які не мають відповідного 
сертифіката  

10 1 3 

   65 4 12 

17.09-28.09 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 
райони: 
Бородянський 
Вишгородський 
Іванківський 
Кагарлицький 
К.-Святошинський 
Поліський 
Сквирський 
міста: 
Бориспіль 
Бровари 
Ірпінь 
Фастів 
ОТГ: 
Узинська 
Фурсівська 

23 1 8 
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школи-інтернати 

17.09-28.09 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Методика викладання англійської мови в початковій 
школі із урахуванням оновленого змісту освіти»  

учителі англійської  мови  14 1 4 

17.09-28.09 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Упровадження технологій інтерактивного навчання 
та розвитку критичного мислення у процесі вивчення 
суспільствознавчих предметів»  

учителі історії, 
правознавства, 
громадянської освіти та 
етики 

16 1 4 

17.09-28.09 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Формування здоров’язбережної компетентності 
молодшого школяра в умовах реалізації Концепції 
Нової української школи» (розробник: Дишлева І.М.) 

учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 

21 1 6 

18.09-20.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) 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 

не мають сертифіката 
КНЗ КОР «КОІПОПК» 
райони: 
Баришівський 
Білоцерківський 
Бориспільський 
Бородянський 
Васильківський 
Іанківський 
Обухівський 
Ставищенський 
міста: 
Березань 

29 1 13 
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Бориспіль 
Переяслав 
ОТГ: 
Узинська 

24.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролонго-
вані) для слухачів обласної школи передового педа-
гогічного досвіду Хлинової Н.Ф., завідувача бібліо-
теки Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 Києво-Свято-
шинської РДА з проблеми «Роль освітянських бібліо-
тек у формуванні національної свідомості особис-
тості»  (заключна сесія) 

слухачі обласної школи 
передового педагогічного 
досвіду 

25 1  

24.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролон-
говані) для слухачів обласного опорного закладу – 
НВК «ЗОШ І ступеня – ДНЗ «Берізка» Бучанської 
міської ради з проблеми  «Упровадження інклюзивно-
го навчання в дошкільні навчальні заклади та загаль-
ноосвітні навчальні заклади І ступеня»  (заключна 
сесія) 

слухачі обласного 
опорного закладу 

30 1  

25.09 Курси підвищення фахової  кваліфікації (пролон-
говані) для слухачів обласного опорного закладу – 
Борівського НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – дитячий 
садок» Макарівського району  з проблеми  «Реалізація 
проекту «Розвиток громад в Україні на основі впро-
вадження програми «Школа як осередок розвитку 
громади»  (заключна сесія) 

слухачі обласного 
опорного закладу 

16 1  

25.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролонго-
вані) для слухачів обласного опорного закладу – 
Ірпінської СЗОШ І-ІІІ ступенів №2 з поглибленим 

слухачі обласного 
опорного закладу 

13   
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вивченням економіки та права з проблеми  «Реалі-
зація принципів демократії у загальноосвітньому 
навчальному закладі»  (заключна сесія) 

25.09-27.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Нова українська школа: фор-
мування 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» та 
сертифікат КНЗ КОР 
«КОІПОПК» 
райони: 
Бориспільський 
Бородянський 
Вишгородський 
Іванківський 
П.-Хмельницький 
Яготинський 
місто: 
Переяслав 
ОТГ: 
Калитянська 

28 1 27 

26.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролонгова-
ні) для слухачів обласного опорного закладу – Бро-
варської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Броварської міської 
ради з проблеми «Розвиток творчої особистості мо-
лодшого школяра на літературній спадщині В.О. Су-
хомлинського в умовах загальноосвітнього навчаль-
ного закладу»  (заключна сесія) 

слухачі обласного опорно-
го закладу освіти 

50 2  

27.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролонго-
вані) для слухачів обласного опорного закладу – 

слухачі обласного опорно-
го закладу освіти 

18 1  
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Фастівської школи народної майстерності Фастівської 
міської ради з проблеми  «Виховання патріотичних 
почуттів засобами образотворчого мистецтва в 
умовах загальноосвітнього та позашкільного навчаль-
них закладів» (заключна  сесія) 

27.09 Курси підвищення фахової  кваліфікації (пролон-
говані) для слухачів обласної школи передового 
педагогічного досвіду Зелінського В.В., учителя фі-
зичної культури Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів ім. 
Олександра Рибалки Бородянського району, з проб-
леми  «Удосконалення професійної компетентності  
вчителів фізичної культури»  (заключна сесія) 

слухачі обласної опорної 
школи передового педаго-
гічного досвіду 

12   

27.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролонговані) 
для слухачів обласного опорного закладу – Клав-
діївського ДНЗ (ясла-садок комбінованого типу) №27 
«Ромашка» Бородянського району з проблеми «Націо-
нально-патріотичне  виховання дітей дошкільного віку 
засобами музейної педагогіки»  (заключна сесія) 

слухачі обласного опорно-
го закладу освіти 

22   

28.09 Курси підвищення фахової кваліфікації (пролон-
говані) для слухачів обласної школи передового 
педагогічного досвіду Демченко Ж.В.,  учителя 
української мови і літератури Фастівської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №2 Фастівської міської ради, з проблеми 
«Формування ІКТ-компетентності вчителів 
української мови і літератури»  (заключна сесія) 

слухачі обласної опорної 
школи передового педаго-
гічного досвіду 

28   

   345 15 62 

жовтень 
01.10-12.10 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Розвиток компетентностей учнів у процесі вивчення 

учителі української мови і 
літератури 

30 1 8 
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 шкільного курсу української мови  і літератури»  
(розробники: Ющук І.П., Мірошник С.І.) 

01.10-12.10 
 

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

учителі англійської мови 
райони: 
Білоцерківський 
Богуславський 
Броварський 
Вишгородський 
Володарський 
Іванківський 
К.-Святошинський 
Миронівський 
міста: 
Бровари 
Ірпінь 
Обухів 
Ржищів 
Славутич 

34 1 9 

01.10-12.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Реалізація компетентнісного підходу на уроках 
фізики та астрономії» 

учителі фізики та 
астрономії 
 

24 1 6 

01.10-12.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Особливості вивчення інтегрованого курсу «Приро-
дознавство» в основній та старшій профільній школі»  

учителі природознавства,  
хімії, біології, екології, гео-
графії, фізики та астрономії, 
які викладають інтегрований 
курс «Природознавство» 

20 1 4 

01.10-12.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Організація освітнього процесу на засадах педагогі-

учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 

28 1 11 
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ки партнерства в умовах реалізації концепції Нової 
української школи»  
(розробники: Дишлева І.М., Шевченко А.М.) 

01.10-12.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Організація та зміст консультативно-методичної до-
помоги дітям з особливими освітніми потребами, 
батькам, які їх виховують, і педагогам в умовах 
інклюзивного навчання»  

учителі закладів загальної 
середньої освіти, вихователі 
закладів дошкільної освіти, 
вчителі-дефектологи, 
практичні психологи  

25 1 8 

   161 6 46 

15.10-26.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Шкільна практика компетентнісної суспільствознав-
чої освіти: досвід та перспективи»  

учителі історії, правознав-
ства, курсів духовно-мораль-
ного спрямування та грома-
дянської освіти 

35 1 12 

15.10-26.10 
 

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

учителі математики 
 

23 1 5 

15.10-26.10 
 

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

учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 

13 1 7 

15.10-26.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми  
«Психолого-педагогічний  та соціальний супровід 
сімей різних типів» (розробники: Плівачук К.В., 
Багдасарова Л.В.) 

практичні психологи, соці-
альні педагоги 

14 1 4 

15.10-26.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації  з проблеми 
«Сучасні підходи до організації життєдіяльності дітей 

вихователі-методисти, ви-
хователі закладів дошкіль-

24 1 3 
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раннього віку в умовах закладу дошкільної освіти»  
(розробники: Корж Т.М., Нечипорук Н.І) 

ної освіти 

22.10-24.10 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) 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 

не мають сертифіката 
КНЗ КОР «КОІПОПК» 
райони: 
Броварський 
Вишгородський 
Кагарлицький 
К.-Святошинський 
П.-Хмельницький 
Таращанський 
Яготинський 
місто: 
Біла Церква 

26 1 6 

30.10-01.11 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації (коротко-
термінові) з проблеми «Використання інтерактивної 
дошки у освітньому процесі» 

педагогічні працівники 
усіх категорій 

22 1  

   157 7 37 

листопад 
05.11-16.11 

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

учителі української мови і 
літератури та зарубіжної 
літератури 

17 1 6 

05.11-16.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Вивчення другої іноземної мови  в закладі загальної 
середньої освіти»  

учителі болгарської, 
польської мов 

11 1 2 

05.11-16.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми учителі географії та 15 1 4 
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«Використання засобів інформаційно-комунікаційних 
технологій у процесі вивчення географії та природо-
знавства»  

природознавства 

05.11-16.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми  
«Нова українська школа: реалізація компетентнісного 
підходу в системі початкової освіти» (розробники: 
Ткаченко А.О., Романюк О.В.) 

учителі початкових класі, 
вихователі ГПД 
райони: 
Білоцерківський 
Богуславський 
Броварський 
Васильківський 
К.-Святошинський 
Макарівський 
Поліський 
Фастівський 

25 1 7 

05.11-16.11 Курси підвищення фахової кваліфікації  з проблеми 
«Національно-патріотичне виховання дітей та учнів-
ської молоді засобами позашкільної освіти»  

методисти, педагоги-орга-
нізатори, культорганізато-
ри, керівники гуртків за-
кладів позашкільної освіти  

20 1 3 

   88 5 22 

19.11-30.11 Курси підвищення фахової кваліфікації  з проблеми 
«Нова українська школа: управлінська діяльність ке-
рівника закладу загальної середньої освіти» (розроб-
ники: Матушевська О.В., Алєксєєва О.І., Кабан Л.В.) 

директори, заступники ди-
ректорів закладів загальної 
середньої освіти з НВР, 
МР 
райони: 
Білоцерківський 
Бориспільський 
Вишгородський 
Іванківський 

34 1 11 
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Поліський 
Рокитнянський 
Сквирський 
Ставищенський 
Таращанський 
Яготинський 
міста: 
Бориспіль 
Бровари 

19.11-30.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Реалізація інтегрованого підходу у вивченні природ-
ничих предметів»  

учителі хімії та біології 25 1 5 

19.11-30.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Упровадження проектних технологій у процесі ви-
вчення мистецьких предметів» (розробники: Кова-
льова С.В., Кондратова Л.Г.)  

учителі музичного мисте-
цтва, інтегрованого курсу 
«Мистецтво», художньої 
культури,  керівники гурт-
ків  художньо-естетичного 
напряму 

25 1 7 

19.11-30.11 Курси підвищення фахової кваліфікації  з проблеми 
«Розвиток рухових здібностей і фізичних якостей 
учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами 
футболу»  

учителі фізичної культури, 
керівники гуртків фізкуль-
турно-спортивного напряму 

22 1 9 

19.11-30.11 Курси підвищення фахової кваліфікації  з проблеми 
«Концептуальні засади формування ключових ком-
петентностей молодших школярів у процесі реалізації 
завдань математичної та природничої галузей»  
(розробники: Дишлева І.М., Седеревічене А.О.)  

учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 
 

33 1 11 

19.11-30.11 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми вихователі-методисти, 40 2  
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«Упровадження інноваційних технологій в освітній 
процес закладу дошкільної освіти»«  

вихователі закладів 
дошкільної освіти 
райони: 
Кагарлицький 
К.-Святошинський 
міста: 
Біла Церква 
Обухів 

   179 7 43 

грудень 
03.12-14.12 

 

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 НВР, МР, виховної 
роботи, класні керівники, 
педагоги-організатори  

16 1 7 

03.12-14.12 
 

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 
райони: 
Богуславський 
Бориспільський 
Володарський 
Макарівський 
Миронівський 
Обухівський 
Фастівський 
Яготинський 
міста: 
Березань 
Біла Церква 

22 1 7 
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03.12-14.12 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Реалізація компетентнісного та комунікативного 
підходів у процесі навчання англійської мови» 

учителі англійської мови 27 1 6 

03.12-14.12 
 

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

учителі математики 26 1 7 

03.12-14.12 
 

Курси підвищення фахової  кваліфікації з проблеми 
«Навчання хімії в умовах компетентнісно зорієнтова-
ної освіти» 

учителі хімії 15 1 4 

03.12-14.12 
 

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

учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 
райони: 
Баришівський 
Богуславський 
Бородянський 
Броварський 
К.-Святошинський 
Обухівський 
Сквирський 
міста: 
Біла Церква 
Бровари 
Васильків 

26 1 8 

03.12-14.12 
 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Організація та зміст корекційно-розвиткової роботи 
з дітьми дошкільного віку, які  мають особливі освітні 
потреби»  

вихователі закладів до-
шкільної освіти, корекційні 
педагоги, практичні психо-
логи, асистенти вихователів 

26 1 2 

   158 7 41 
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січень 
14.01-25.01 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Наступність та інноваційні процеси в закладах 
загальної середньої освіти»  

директори, заступники ди-
ректорів закладів загальної 
середньої освіти з НВР, МР 

25 1 8 

14.01-25.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Організація системи роботи з вирішення конфліктів 
у закладах освіти засобами  медіаційних практик» 
(розробники: Боярчук О.І., Микитюк Л.В.) 

заступники директорів за-
кладів загальної середньої 
освіти з НВР, виховної ро-
боти, класні керівники, пе-
дагоги-організатори, вихо-
вателі шкіл-інтернатів 

18 1 8 

14.01-25.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Особливості навчання іноземних мов у контексті 
реалізації завдань Нової української школи»  

учителі німецької, 
французької мов 

13 1 4 

14.01-25.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Формування ключових компетентностей у процесі 
розвитку учня-читача на уроках зарубіжної літерату-
ри» (розробники: Химера Н.В., Гриценко О.Г.)  

учителі зарубіжної літе-
ратури 

26 1 9 

14.01-25.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Професійне співробітництво в закладі загальної 
середньої освіти з інклюзивним  навчанням» 

асистенти вчителів закладів 
загальної середньої освіти 
райони: 
Баришівський 
Білоцерківський 
Васильківський 
Миронівський 
Обухівський 
Яготинський 

30 1 8 

14.01-25.01 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Формування та розвиток здоров’язбережувальної 
компетенції дітей дошкільного віку» 

інструктори з фізкультури 
закладів дошкільної освіти 

45 2 9 
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   157 7 46 

лютий 
04.02-15.02 

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

учителі англійської мови 
райони: 
Бородянський 
Згурівський 
Макарівський 
 Обухівський 
П.-Хмельницький 
Рокитнянський 
Сквирський 
Ставищенський 
Таращанський 
Фастівський 
Яготинський 
міста: 
Березань 
Біла Церква 
Бориспіль 
Васильків 
Фастів 
ОТГ: 
Узинська 
Фурсівська 
школи-інтернати 

34 1 7 

04.02-15.02 Курси підвищення фахової  кваліфікації з проблеми  
«Реалізація наскрізних змістових ліній «Здоров’я і 
безпека», «Екологічна безпека та сталий розвиток» у 
процесі навчання біології, екології, природознавства» 

учителі біології, екології, 
природознавства 
 

20 1 4 
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04.02-15.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Реалізація компетентнісного підходу на заняттях 
трудового навчання у процесі проектування та 
виготовлення виробів із деревини» 

учителі технічної праці 23 1 7 

04.02-15.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Особливості інтегрованого навчання учнів на за-
няттях мистецьких дисциплін у контексті Нової 
української школи  

учителі музичного мисте-
цтва, інтегрованого курсу 
«Мистецтво», художньої 
культури 

23 1 11 

04.02-15.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Інноваційні підходи до формування та розвитку 
ключових компетентностей учнів початкових класів» 
(розробники: Дишлева І.М., Шевченко А.М.) 

учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 
 

16 1 1 

04.02-15.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Навички кризового консультування» (розробник: 
Панченко Т.Л. ) 
 

практичні психологи, соці-
альні педагоги загально-
освітніх навчальних за-
кладів, ПТНЗ, інтернатних 
закладів 

13 1 7 

04.02-15.02 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Упровадження інноваційних технологій в освітній 
процес закладу дошкільної освіти» 

вихователі-методисти, вихо-
вателі закладів дошкільної 
освіти 
райони: 
Бородянський 
Васильківський 
Вишгородський 
Згурівський 
Іванківський 
Макарівський 
Миронівський 

40 2 16 
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Рокитнянський 
Сквирський 
Фастівський 
Яготинський 
міста: 
Бориспіль 
Бровари 
Фастів 

   169 8 53 

18.02-01.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Нова українська школа: управлінська діяльність 
керівника закладу загальної середньої освіти»  
(розробники: Матушевська О.В., Алєксєєва О.І., 
Кабан Л.В.) 

директори, заступники ди-
ректорів закладів загальної 
середньої освіти з НВР, МР 
райони: 
Богуславський 
Васильківський 
Володарський 
Кагарлицький 
К.-Святошинський 
Макарівський 
Миронівський 
Обухівський 
П.-Хмельницький 
Тетіївський 
Фастівський 
міста: 
Березань 
Біла Церква 
Буча  

33 1 9 
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Фастів 
ОТГ: 
Великодимерська 
Узинська 
школи-інтернати 

18.02-01.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми  
«Реалізація наскрізних змістових ліній у викладанні 
предметів природничо-математичного циклу основної 
школи» 

учителі математики, 
фізики та астрономії 

25 1 11 

18.02-01.03 Курси підвищення фахової  кваліфікації з проблеми  
«Ефективні засоби організації рухової діяльності  
учнів на заняттях фізичної культури» (розробник: 
Качуровський В.С.) 

учителі фізичної культури, 
керівники гуртків фізкуль-
турно-спортивного напряму 

16 1 6 

18.02-01.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми  
«Нова українська школа: реалізація компетентнісного 
підходу в системі початкової освіти» (розробники: 
Ткаченко А.О., Романюк О.В.) 

учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 
райони: 
Миронівський 
Обухівський 
Ставищенський 
міста: 
Біла Церква 
Васильків 
Фастів 
ОТГ: 
Узинська 

24 1 3 

18.02-01.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Упровадження хмарних технологій у професійну 
діяльність бібліотекаря»  

бібліотекарі закладів 
освіти 
 

17 1 3 
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   115 5 32 

березень 
11.03-22.03 

Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Управління розвитком закладу освіти на засадах пе-
дагогіки партнерства в умовах реалізації концепції Нової 
української школи» (розробники: Шевченко А.М., 
Дишлева І.М.) 

директори, заступники 
директорів закладів 
загальної середньої освіти 
з НВР, МР 

35 1 9 

11.03-22.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Особливості літературознавчого аналізу та вико-
ристання медійних технологій на заняттях літера-
тури» (розробники:Дем’яненко О.О.,Ісаєва О.О.)  

учителі зарубіжної літе-
ратури, української мови і 
літератури 

23 1 5 

11.03-22.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Формування комунікативної компетентності молод-
шого школяра в умовах реалізації концептуальних 
засад Нової української школи» (розробники: 
Ткаченко Л.П, Ткаченко  А.О.) 

учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 
райони: 
Білоцерківський 
Володарський 
Згурівський 
Іванківський 
Кагарлицький 
Макарівський 
Миронівський 
П.-Хмельницький 
Поліський 
Ставищенський 
Фастівський 
Яготинський 
міста: 
Березань 
Фастів 

24 1 10 
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ОТГ: 
Узинська 

11.03-22.03 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Професійне співробітництво в закладі загальної 
середньої освіти з інклюзивним навчанням» 

асистенти вчителів закладів 
загальної середньої освіти 
райони: 
Богуславський 
Бориспільський 
Броварський 
Згурівський 
Сквирський 
Тетіївський 
міста: 
Біла Церква 
Бориспіль 
Буча 
Обухів 
Переяслав 
Фастів 
ОТГ: 
Калитянська 

27 1 23 

   109 4 47 

квітень 
01.04-12.04 

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

учителі  англійської  мови  13 1 3 

01.04-12.04 Курси підвищення фахової  кваліфікації з проблеми  
«Нова українська школа:  упровадження інноваційних 
технологій у процесі вивчення математики» 

учителі математики  21 1 5 

01.04-12.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми учителі початкових класі, 24 1 13 
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«Нова українська школа: реалізація компетентнісного 
підходу в системі початкової освіти» (розробники: 
Ткаченко А.О., Романюк О.В.) 

вихователі ГПД 
райони: 
Бородянський 
Іванківський 
Кагарлицький 
П.-Хмельницький 
Сквирський 
міста: 
Березань 
Бориспіль 
Бровари 
ОТГ: 
Великодимерська 
Калитянська 
школи-інтернати 

01.04-12.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Управлінський та науково-методичний супровід 
інноваційної діяльності закладів позашкільної освіти»   

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

27 1 3 

   85 4 24 

15.04-26.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Компетентнісно зорієнтоване навчання на заняттях 
української мови і літератури» 

учителі української мови і 
літератури 

26 1 9 

15.04-26.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми  
«Формування та розвиток ключових компетентностей 
учнів на уроках трудового навчання засобами 
сучасних освітніх технологій» 

учителі обслуговуючої 
праці 
 

20 1 3 

15.04-26.04 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Організація освітнього процесу з дітьми 

вихователі-методисти, 
вихователі закладів до-

64 2 18 
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різновікових груп у закладах дошкільної освіти» 
(розробники: Корж Т.М., Нечипорук Н.І.) 

шкільної освіти 
 

   110 4 30 

травень 
13.05-24.05 

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

учителі математики та 
інформатики 

26 1 11 

13.05-24.05 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми  
«Естетичний розвиток учнів засобами образотворчого 
мистецтва» 

учителі образотворчого 
мистецтва, інтегрованого 
курсу «Мистецтво», керів-
ники гуртків художньо-
естетичного напряму 

19 1 4 

   45 2 15 

27.05-07.06 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Упровадження інноваційних освітніх технологій 
навчання у процесі викладання фізичної культури» 
(розробник: Лакіза  О.М.) 

учителі фізичної культури 14 1 3 

27.05-07.06 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Нова українська школа: формування ключових ком-
петентностей  молодших школярів у процесі впровад-
ження педагогічної технології «Росток» 
(розробники: Пушкарьова Т.О.,Ткаченко Л.П.) 

учителі початкових класів, 
вихователі  ГПД 

15 1 5 

27.05-07.06 Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми 
«Професійне самовдосконалення вихователя інтер-
натного закладу як один із чинників підвищення ре-
зультативності виховного процесу»  

вихователі шкіл-інтернатів 
(гуртожитків), дитячих бу-
динків (центрів соціально-
психологічної допомоги та 
реабілітації дітей і сімей з 
дітьми)  

21  1 4 
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   50 3 12 

Разом   206
6 

91 542 

 

1.2.3. План проходження курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками,  

які мають звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист», 

«практичний психолог-методист»   у 2018/2019 навчальному році  
 

№ 
з/п 

Категорія слухачів К-сть 
слухачів 

Термін проходження 

1.  Учителі  української мови і літератури 17 25.09-27.09.2018 
17.12-18.12.2018 

05.03.2019 

2.  Учителі англійської, німецької, французької, російської мов, зарубіжної 
літератури 

26 30.10-01.11.2018 
17.12-18.12.2018 

20.03.2019 

3.  Учителі математики, фізики та астрономії, інформатики 24 04.09-06.09.2018 
19.12-20.12.2018 

12.02.2019 

4.  Учителі  хімії, біології, географії, економіки, природознавства 26 12.11-14.11.2018 
09.01-10.01.2019 

16.04.2019 

5.  Учителі історії та правознавства, етики 12 30.10-01.11.2018 
19.12-20.12.2018 

06.03. 2019 
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6.  Учителі фізичної культури, захисту Вітчизни, трудового навчання, 
музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, художньої культури, 
музичні керівники закладів дошкільної освіти, керівники гуртків  

15 16.10-18.10.2018 
26.12-27.12.2018 

20.02.2019 

7.  Учителі початкового навчання, вихователі ГПД 36 26.09-28.09.2018 
19.12-20.12.2018 

06.03.2019 
8.  Вихователі закладів дошкільної освіти, вихователі-методисти закладів 

дошкільної освіти,  практичні психологи, учителі-логопеди  
34 30.10-01.11.2018 

20.12-21.12.2018 
09.04.2019 

Всього: 190  

 
1.2.4. План-графік проходження курсів підвищення фахової кваліфікації за дистанційною формою 

навчання керівними кадрами та  педагогічними працівниками у 2018/2019 навчальному році 
 

Категорія педагогічних 
працівників 

К-ть Зміст діяльності, етап  Термін 
проходження 

Директори, заступники дирек-
торів з навчально-виховної робо-
ти закладів загальної середньої 
освіти 

30 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) 

02.10.18 – 03.10.18 
04.10.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 01.04.19 
02.04.19 – 03.04.19 

Заступники директорів з вихов-
ної роботи закладів загальної се-
редньої освіти, педагоги-органі-
затори, вихователі шкіл-інтерна-
тів (гуртожитків), дитячих бу-
динків (центрів соціально-психо-

24 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) 

29.10.18 – 30.10.18 
31.10.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 24.04.19 
25.04.19– 26.04.19 
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логічної допомоги та реабілітації 
дітей і сімей з дітьми) 

Завідувачі, вихователі-мето-
дисти закладів дошкільної освіти 

13 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) 

22.10.18 – 23.10.18 
24.10.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12.18 – 05.05.19 
06.05.19 – 07.05.19 

Учителі української мови і 
літератури 
 

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) 

16.08.18 – 17.08.18 
18.08.18– 13.02.19 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12.18 – 13.02.19 
14.02.19 – 15.02.19 

Учителі англійської, німецької, 
французької, іспанської мов 
Райони: Баришівський, Бориспіль-
ський, Броварський, Рокитнян-
ський  
міста:  Біла Церква, Буча, 
Васильків 

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) 

20.08.18 – 21.08.18 
21.08.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 

20.12.18 – 17.02.19 
18.02.19 – 19.02.19 

Учителі англійської, німецької, 
французької, іспанської мов 
Райони: Вишгородський, Володар-
ський, Згурівський, К.-Свято-
шинський, Макарівський, П.-Хмель-
ницький, Ставищенський, Яготин-
ський  

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) 

24.09.18 – 25.09.18 
26.09.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 18.03.19 
19.03.19– 20.03.19 
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 міста: Бориспіль,  Ірпінь, 
Переяслав 

Учителі англійської, німецької, 
французької, іспанської мов 
Район:  Фастівський 
міста:  Бровари, Фастів 
ОТГ: Великодимерська 

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) 

24.10.18 – 25.10.18 
26.10.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 21.04.19 
22.04.19 – 23.04.19 

Учителі зарубіжної літератури, 
російської мови 
 

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) 

12.11.18 – 13.11.18 
14.11.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 13.05.19 
14.05.19 – 15.05.19 

Учителі математики 
 

34 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) 

14.11.18 – 15.11.18 
16.11.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 15.05.19 
16.05.19 – 17.05.19 

Учителі інформатики 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) 

22.08.18 – 23.08.18 
24.08.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 20.02.19 
21.02.19 – 22.02.19 

Учителі історії та правознавства 
 

22 Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні) 
Керована самостійна робота  слухача (дистанційний) 

27.08.18 – 28.08.18 
29.08.18– 17.12.18 
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Навчання за додатковою спеціальністю - проміжна 
сесія (очний - 2 дні) 
Керована самостійна робота  слухача (дистанційний) 
Заключна сесія  (очний - 2 дні) 

18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 10.02.19 
11.02.19 – 12.02.19 

Учителі географії, економіки, 
київщинознавства, 
природознавства 

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) 

06.09.18 – 07.09.18 
08.09.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 03.03.19 
04.03.19 – 05.03.19 

Учителі біології  та екології  
 

14 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) 

31.10.18 – 01.11.18 
02.11.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12.18 – 05.05.19 
06.05.19 – 07.05.19 

Учителі хімії та 
природознавства 

13 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) 

04.10.18 – 05.10.18 
06.10.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 03.04.19 
04.04.19 – 05.04.19 

Учителі фізики  та астрономії 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) 

04.09.18 – 05.09.18 
06.09.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 24.02.19 
25.02.19 – 26.02.19 
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Учителі трудового навчання  
(технічні та обслуговуючі види 
праці) 

24 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) 

14.08.18 – 15.08.18 
16.08.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 02.02.19 
04.02.19 – 05.02.19 

Учителі фізичної культури, 
захисту Вітчизни   

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) 
Заключна сесія  (очний - 2 дні) 

08.10.18 – 09.10.18 
10.10.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 07.04.19 
08.04.19 – 09.04.19 

Учителі музичного мистецтва, 
музичні керівники ДНЗ   

17 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) 

13.09.18 – 14.09.18 
15.09.18– 17.12.18 
 
18.12.18 – 19.12.18 
20.12. 18 – 11.03.19 
12.03.19 – 13.03.19 

Учителі образотворчого 
мистецтва, художньої 
культури, інтегрованого курсу 
«Мистецтво»  

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) 

18.09.18 – 19.09.18 
20.09.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 13.03.19 
14.03.19 – 15.03.19 

Учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 
Район:  Броварський 
 місто: Бровари 

18 Організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні) 
Керована самостійна робота  слухача (дистанційний) 
Навчання за додатковою спеціальністю - проміжна 
сесія (очний - 2 дні) 

16.10.18 – 17.10.18 
18.10.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
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Керована самостійна робота  слухача (дистанційний) 
Заключна сесія  (очний - 2 дні) 

20.12. 18 – 17.04.19 
18.04.19 – 19.04.19 

Учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 
Райони:  Васильківський, К.-Свя-
тошинський, Кагарлицький 
місто: Буча 

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) 

18.10.18 – 19.10.18 
10.10.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 07.04.19 
08.04.19 – 09.04.19 

Учителі початкових класів, 
вихователі ГПД 
Райони: Іванківський, Згурів-
ський, Макакрівський, Рокитнян-
ський, Ставищенський, Фастів-
ський,  Яготинський 
міста:  Біла Церква, Переяслав  
ОТГ:  Великодимерська 

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) 

06.11.18 – 07.11.18 
08.11.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 05.05.19 
06.05.19 – 07.05.19 

Бібліотекарі закладів освіти 8 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) 

18.09.18 – 19.09.18 
20.09.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 13.03.19 
14.03.19 – 15.03.19 

Практичні психологи,  соціальні 
педагоги, учителі-логопеди, 
учителі-дефектологи 

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) 

10.10.18 – 11.10.18 
12.10.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 09.04.19 
10.04.19 – 11.04.19 
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Керівники гуртків художньо-
естетичного напряму  

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) 

11.09.18 – 12.09.18 
13.09.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 04.03.19 
05.03.19 – 06.03.19 

Керівники гуртків  
(без виділення профілю) 
Район:  Броварський 
 місто: Бровари 
КОКПНЗ «Мала академія наук 
учнівської молоді» 

31 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) 

19.11.18 – 20.11.18 
21.11.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 27.05.19 
28.05.19 – 29.05.19 

Керівники гуртків 
(без виділення профілю) 
Райони:  Бориспільський, Василь-
ківський,П.-Хмельницький, Фастів-
ський 
міста: Біла Церква, Бориспіль, 
Обухів, Фастів 

16 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) 

26.11.18 – 27.11.18 
28.11.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12.18 – 02.06.19 
03.06.19 – 04.06.19 

Вихователі закладів дошкільної 
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) 

29.08.18 – 30.08.18 
31.08.18– 17.12.18 
18.12.18 – 19.12.18 
 
20.12. 18 – 26.02.19 
27.02.19 – 28.02.19 

ВСЬОГО: 610   
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1.2.5. План-графік проходження очних етапів  виїзних пролонгованих курсів підвищення 

фахової кваліфікації педагогічними працівниками Київської області  у 2018/2019 навчальному році 

 

Категорія педагогічних працівників К-ть Зміст діяльності, етап  Термін 

проходження 

Курси підвищення фахової кваліфікації  з 

проблеми «Нова українська школа: упро-

вадження технологій розвитку критичного 

мислення у процесі вивчення української 

мови і літератури» (для вчителів української 

мови і літератури закладів загальної серед-

ньої освіти Баришівського району) 

19 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

14.08 – 16.08.18 

 

29.10 – 30.10.18 

26.12 – 27.12.18 

Курси підвищення фахової кваліфікації  з 

проблеми «Нова українська школа: упро-

вадження технологій розвитку критичного 

мислення у процесі вивчення математики» 

(для вчителів математики закладів загальної 

середньої освіти Баришівського району) 

18 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

14.08 – 16.08.18 

 

29.10 – 30.10.18 

26.12 – 27.12.18 

Короткотермінові курси  підвищення фахо-

вої кваліфікації з проблеми «Основи фінан-

сової грамотності» (для педагогічних пра-

цівників закладів загальної середньої освіти 

Баришівського району) 

18 Навчальні заняття 14.08 – 16.08.18 

 

Короткотермінові курси  підвищення фахо- 22 Навчальні заняття 24.09 – 26.09.18 
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вої кваліфікації з проблеми «Інклюзивна 

освіта: технологія індивідуалізованого на-

вчання» (для педагогічних працівників за-

кладів загальної середньої освіти  Баришів-

ського району) 

 

Заступники директорів закладів загальної 

середньої освіти з НВР  (з підвищенням ква-

ліфікації за фахом) Баришівського району 

22 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

24.09 – 26.09.19 

11.12 – 12.12.18 

12.02 – 13.02.19 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

Баришівського району, м. Березані 

26 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

24.09 – 26.09.19 

11.12 – 12.12.18 

12.02 – 13.02.19 

Керівники гуртків закладів освіти 

Баришівського району 

20 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

24.09 – 26.09.19 

11.12 – 12.12.18 

12.02 – 13.02.19 

Учителі початкових класів, вихователі ГПД 

закладів загальної середньої освіти 

Бориспільського району 

20 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

20.08 – 22.08.18 

27.09 – 28.09.18 

17.12 – 18.12.18 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

Бориспільського району 

34 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

20.08 – 22.08.18 

27.09 – 28.09.18 

17.12 – 18.12.18 

Короткотермінові курси  підвищення фахо-

вої кваліфікації з проблеми «Основи фінан-

сової грамотності» (для педагогічних пра-

цівників закладів загальної середньої освіти  

20 Навчальні заняття 26.09 – 28.09.18 
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Бориспільського району) 

Короткотермінові курси  підвищення фахо-

вої кваліфікації з проблеми «Нова україн-

ська школа: формування здоров'язбережної 

компетентності у процесі вивчення інтегро-

ваного курсу «Основи здоров'я» у 5-9 кла-

сах» (для вчителів основ здоров'я, які мають 

сертифікати: он-лайн курсів «ВЖР, ОЗК»  

закладів загальної середньої освіти Василь-

ківського району) 

35 Навчальні заняття 29.10 – 31.10.18 

 

Короткотермінові курси  підвищення фахо-

вої кваліфікації з проблеми «Основи фінан-

сової грамотності» для педагогічних пра-

цівників закладів загальної середньої освіти  

Вишгородського району 

25 Навчальні заняття 20.08 – 22.08.18 

 

Курси підвищення фахової кваліфікації  з 

проблеми «Нова українська школа: упрова-

дження технологій розвитку критичного 

мислення у процесі вивчення математики, 

інформатики» (для вчителів математики, 

інформатики закладів загальної середньої 

освіти Вишгородського району) 

25 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

20.08 – 22.08.18 

01.11 – 02.11.18 

09.01 – 10.01.19 

Курси підвищення фахової кваліфікації  з 

проблеми «Організація освітнього процесу 

25 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

20.08 – 22.08.18 

01.11 – 02.11.18 
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на засадах педагогіки партнерства в умовах 

реалізації концепції Нової української шко-

ли» (розробники: Дишлева І.М., А.М. 

Шевченко) для вчителів початкових класів, 

вихователів ГПД закладів загальної серед-

ньої освіти Вишгородського району 

Заключна сесія 09.01 – 10.01.19 

Курси підвищення фахової кваліфікації з 

проблеми «Професійне співробітництво в 

загальноосвітньому навчальному закладі з 

інклюзивним навчанням» (з підвищенням 

кваліфікації за фахом)для асистентів 

учителів закладів загальної середньої освіти  

Вишгородського району 

25 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

31.10 – 02.11.18 

09.01 – 10.01.19 

26.03 – 27.03.19 

Керівники гуртків закладів освіти Іванків-

ського, Поліського, Бородянського районів 

127 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

20.08 – 22.08.18 

29.10 – 30.10.18 

28.01 – 29.01.19 

Короткотермінові курси підвищення фахо-

вої кваліфікації з проблеми «Основи фінан-

сової грамотності» (для педагогічних пра-

цівників закладів загальної середньої освіти 

Києво-Святошинського району) 

18 Навчальні заняття 29.10 – 31.10.18 

 

Короткотермінові курси підвищення фахо-

вої кваліфікації з проблеми «Інклюзивна 

освіта: технологія індивідуалізованого на-

25 Навчальні заняття 20.08 – 22.08.18 
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вчання» (для педагогічних працівників за-

кладів загальної середньої освіти Стави-

щенського району) 

Учителі початкових класів, вихователі ГПД 

закладів загальної середньої освіти Тара-

щанського району 

23 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

15.08 – 17.08.18 

29.10 – 30.10.18 

20.12 – 21.12.18 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

Таращанського району 

17 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

15.08 – 17.08.18 

29.10 – 30.10.18 

20.12 – 21.12.18 

Учителі української мови і літератури за-

кладів загальної середньої освіти Тетіїв-

ського району 

19 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

14.08 – 16.08.18 

31.10 – 01.11.18 

10.01 – 11.01.19 

Учителі математики закладів загальної 

середньої освіти Тетіївського району 

16 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

14.08 – 16.08.18 

31.10 – 01.11.18 

10.01 – 11.01.19 

Учителі початкових класів закладів загаль-

ної середньої освіти Тетіївського району 

27 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

14.08 – 16.08.18 

31.10 – 01.11.18 

10.01 – 11.01.19 

Короткотермінові курси підвищення фахо-

вої кваліфікації з проблеми «Інклюзивна 

освіта: технологія індивідуалізованого на-

вчання» (для педагогічних працівників за-

кладів загальної середньої освіти Тетіїв-

ського району) 

30 

30 

30 

Навчальні заняття (І група) 

Навчальні заняття (ІІ група) 

Навчальні заняття (ІІІ група) 

14.08 – 16.08.18 

11.09 – 13.09.18 

30.10 – 01.11.18 
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Короткотермінові курси підвищення фахо-

вої кваліфікації з проблеми «Особливості 

навчання інтегрованого курсу «Мистецтво» 

в закладах загальної середньої освіти» (для 

педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти  Тетіївського району) 

30 Навчальні заняття 30.10 – 01.11.18 

 

Асистенти учителів, учителі початкових 

класів, вихователі ГПД закладів загальної 

середньої освіти м. Борисполя 

20 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

21.08 – 23.08.18 

24.10 – 25.10.18 

08.01 – 09.01.19 

Керівники гуртків закладів освіти 

м. Василькова 

80 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

15.08 – 17.08.18 

30.10 – 01.11.18 

30.01 – 31.01.19 

Вихователі закладів дошкільної освіти 

м. Василькова 

82 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

15.08 – 17.08.18 

30.10 – 01.11.18 

30.01 – 31.01.19 

Асистенти учителів, учителі початкових 

класів, вихователі ГПД закладів загальної 

середньої освіти м. Ірпеня 

21 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

15.08 – 17.08.18 

30.10 – 31.10.18 

09.01 – 10.01.19 

Вихователі закладів дошкільної освіти                      

м. Ірпеня 

22 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

15.08 – 17.08.18 

30.10 – 31.10.18 

09.01 – 10.01.19 

Вихователі закладів дошкільної освіти                     

м. Обухова 

21 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

27.08 – 29.08.18 

16.10 – 17.10.18 

19.02 – 20.02.19 
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Короткотермінові курси підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми «Нова українська 

школа: формування здоров'язбережної компе-

тентності у процесі вивчення інтегрованого 

курсу «Основ здоров'я» у 5-9 класах» (для 

вчителів основ здоров'я, які мають серти-

фікати: он-лайн курсів «ВЖР, ОЗК» закладів 

загальної середньої освіти м. Обухова) 

20 Навчальні заняття 27.08 – 29.08.18 

 

Вихователі закладів дошкільної освіти                      

м. Переяслава 

21 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

26.09 – 28.09.18 

13.11 – 14.11.18 

04.03 – 05.03.19 

Учителі-дефектологи, вихователі шкіл-ін-

тернатів Таращанського навчально-реабі-

літаційного центру 

20 Організаційно-настановча сесія  

Навчальні заняття  

Заключна сесія 

27.08 – 29.08.18 

16.10 – 17.10.18 

09.01 – 10.01.19 

Всього: 1053   
 

1.2.6. Навчання за сертифікаційними освітніми програмами 

1.2.6.1. Робота обласних майстер-класів 
 

№ 
з/
п 

Район, 
місто, 
ОТГ 

Тема майстер-класу 
Категорія 

педпрацівників 
Керівник / 
керівники 

Термін 
проведен

ня* 
Місце проведення 

1.  Баришівський Формування мистецької 
міжпредметної компетент-
ності   

Учителі 
образотворчого 
мистецтва  

Бойко Олена 
Миколаївна, учитель 
образотворчого 

жовтень 
січень 
квітень 

Баришівська ЗОШ І – 
ІІІ ступенів ім. М.Зе-
рова Баришівської ра-
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мистецтва йонної ради 

2.  Білоцерківський Активізація   рухової ак-
тивності учнів засобами 
корфболу 

Учителі   
фізичної 
культури 

Строкін Юрій 
Борисович, учитель 
фізичної культури 

жовтень 
січень 
квітень 

Пилипчанське НВО 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
дитячий садок» 

3.  Білоцерківський Реалізація змістових ліній 
на уроках зарубіжної лі-
тератури в умовах упро-
вадження НУШ 

Учителі  
зарубіжної 
літератури 

Вишняк Валентина 
Іванівна, учитель 
зарубіжної літератури 

жовтень 
січень 
квітень 

Маловільшанська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2 

4.  Бориспільський, 
м. Переяслав-
Хмельницький 

Упровадження елементів 
ейдетики в школі І ступе-
ня  
 

Учителі 
початкових 
класів 

Комащенко Ольга  
Володимирівна, 
Проніна Алла 
Володимирівна, 
учителі початкових 
класів 

жовтень 
січень 
квітень 

Кучаківська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів імені гетьма-
на Івана Сулими, Пе-
реяслав – Хмельицька 
ЗОШ І -ІІІ ступенів 
Переяслав-Хмель-
ницької міської ради  

5.  Бориспільський Використання веб-сер-
вісів (Tagul, Thing Link, 
Learning Apps, Google) 
під час викладання трудо-
вого навчання  

Учителі 
технічних та 
обслуговуючих 
видів праці 

Похиль Наталія 
Дмитрівна, учитель 
обслуговуючої праці   
 

жовтень 
січень 
квітень 

Мирненська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів 

6.  Бориспільський Формування психічної  і 
духовної складових здо-
ров’я на уроках основ 
здоров’я у 5-9 класах та в 
позаурочний час 

Учителі  
основ здоров’я 

Бортник Ніна  
Іванівна, учитель 
основ здоров’я 

жовтень 
січень 
квітень 

ОНЗ Щасливський  
НВК 

7.  Бориспільський, 
Києво-
Святошинський 

Формування громадян-
ської компетентності уч-
нів засобами туризму та 
олімпійської освіти 

Учителі 
фізичної 
культури 

Резніченко Тетяна  
Миколаївна, 
Миколаєнко Лілія 
Борисівна, учителі 
фізичної культури 

жовтень 
січень 
квітень 

Рогозівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Бориспіль-
ського району, Бояр-
ська ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів № 5  

8.  Бориспільський Особливості проведення Учителі Ярижко Сергій жовтень Вишенська ЗОШ І-ІІІ 
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занять з вогневої підго-
товки на уроках предмета 
«Захист Вітчизни» та в 
позаурочний час 

предмета 
«Захист 
Вітчизни» 

Петрович, учитель 
предмета «Захист 
Вітчизни» 

січень 
квітень 

ступенів 

9.  Броварський Упровадження інновацій-
них художньо-педагогіч-
них технологій на уроках 
музичного мистецтва та 
інтегрованого курсу 
«Мистецтво» 

Учителі 
музичного 
мистецтва, 
інтегрованого 
курсу 
«Мистецтво 

Пащук Світлана 
Володимирівна, 
учитель музичного 
мистецтва та худож-
ньої культури 
 

жовтень 
січень 
квітень 

Красилівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів Бровар-
ського району Київ-
ської області 
 

10.  Васильківський Виготовлення жіночих 
аксесуарів в етностилі 

Учителі 
обслуговуючих 
видів праці 

Войтенко Світлана 
Іванівна, учитель 
обслуговуючої праці 

жовтень 
січень 
квітень 

Гребінківський НВК  

11.  Вишгородський Проектна технологія на-
вчання 

Учителі 
історії 

Шевченко Ліна 
Вікторівна, учитель 
історії 

жовтень 
січень 
квітень 

Новопетрівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 1 
Вишгородсь-кої ра-
йонної ради 

12.  Вишгородський 
Ржищів 
Фастів 

Формування ключових 
компетентностей молод-
ших школярів у процесі 
вивчення математики за 
педагогічною техноло-
гією «Росток» 

 

Учителі 
початкових 
класів 

Садовнікова Наталія 
Григорівна, заступник 
директора з НВР, учи-
тель початкових кла-
сів, Матвійчук Вікто-
рія Віталіївна, Жукова 
Олена Іванівна, учителі 
початкових класів 

жовтень 
січень 
квітень 

Вишгородська спеціа-
лізована школа «Су-
зір’я»;  
Ржищівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів ім. О.Кошо-
вого; Фастівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів № 2 Фас-
тівської міської ради 

13.  Вишгородський Упровадження освітньої 
технології «Радість роз-
витку» у закладі дошкіль-
ної освіти 

Вихователі 
ЗДО,  
вихователі-
методисти 

Басюк Наталія 
Михайлівна, 
вихователь-методист 

жовтень 
січень 
квітень 

ДНЗ «Зернятко» Ди-
мерської селищної 
ради 
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14.  Вишгородський  
 
м. Біла Церква 

Навчання учнів надання 
домедичної допомоги в 
умовах бойових дій (так-
тична медицина) та під 
час надзвичайних ситуа-
цій 

Учителі 
предмета 
«Захист 
Вітчизни» 

Сологуб Андрій 
Олегович, учитель 
захисту Вітчизни,  
Кунделько Людмила 
Володимирівна, 
Коломієць Лариса 
Михайлівна, Іщенко 
Світлана 
Миколаївна, учителі 
предмета «Захист 
Вітчизни» 

жовтень 
січень 
квітень 

Литвинівська ЗОШ І-
ІІІ ступенів Вишго-
родської районної дер-
жавної адміністрації; 
Білоцерківське НВО 
«Звитяга» Білоцерків-
ської міської ради 

15.  Кагарлицький Національно-патріотичне 
виховання учнів на уро-
ках музичного мистецтва 
та у позаурочний час  

Учителі 
музичного мис-
тецтва, інтегро-
ваного курсу 
«Мистецтво» 

Чоповська Леся 
Іванівна, учитель 
музичного мистецтва  

жовтень 
січень 
квітень 

Кагарлицький НВК 
«ЗОШ І-ІІ ступенів – 
ліцей» 

16.  Кагарлицький Фасилітація як метод 
організації роботи в ко-
манді освітнього закладу 

Директори шкіл Коваленко Наталія 
Володимирівна, 
директор ОЗНЗ 
Кагарлицька ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 3 

жовтень 
січень 
квітень 

КНЗ КОР «КОІПОПК» 

17.  Кагарлицький Особливості викладання 
англійської мови в почат-
ковій школі  
 

Учителі 
англійської 
мови 

Ткач Тетяна 
Миколаївна,                   
Дяченко Людмила 
Миколаївна, 
Поночовна Ольга 
Віталіївна, учителі 
англійської мови   

жовтень 
січень 
квітень 

ОЗНЗ Кагарлицька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

18.  Кагарлицький Медіаосвіта на уроках ук-
раїнської мови та літера-
тури 

Учителі 
української 
мови та 

Калієвська Світлана 
Іванівна, учитель 
української мови і 

жовтень 
січень 
квітень 

Переселенська ЗОШ І-
ІІІ ступенів 
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літератури літератури, 
зарубіжної літератури 

19.  Києво-
Святошинський 

Розв’язування олімпіад-
них задач з фізики 
 

Учителі  
фізики 

Анісімова Тамара 
Олександрівна, 
учитель фізики 

жовтень 
січень 
квітень 

Боярський НВК «Гім-
назія – ЗОШ І ступе-
ня» 

20.  Києво-
Святошинський 

Упровадження інформа-
ційних технологій у про-
цес вивчення математики 

Учителі 
математики 

Монько Наталія 
Володимирівна, 
Щедринська Олена 
Володимирівна, 
учителі математики 

жовтень 
січень 
квітень 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 3 
 

21.  Києво-
Святошинський  

Розвиток критичного та 
креативного мислення на 
уроках англійської мови 

Учителі 
англійської 
мови 

Дубовкіна Марія   
Дмитрівна,учитель 
англійської мови, 
тренер міжнародної 
волонтерсь кої 
програми GoCamp 

жовтень 
січень 
квітень 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 3 

22. . Макарівський 
район, 
Узинська ОТГ, 
м. Буча 

Використання інновацій-
них технологій на уроках 
англійської мови  
 

Учителі 
англійської 
мови 

Мелашенко Наталія 
Віталіївна,  
Льохіна Наталія 
Віталіївна,  
Крочак Тетяна 
Дмитрівна, учителі 
англійської мови 
 

жовтень 
січень 
квітень 

Макарівський НВК 
«ЗОШ І-ІІІ ступенів – 
природничо-матема-
тичний ліцей», НВК 
«Узинська гімназія», 
Бучанський НВК 
«СЗОШ І-ІІІ ступенів – 
ЗОШ І-ІІІ ступенів» № 3 

23.  Обухівський Інтегративно-діяльнісний 
підхід до викладання ук-
раїнської мови в школі 
І ступеня за педагогічною 
технологією  «Росток»  

Учителі 
початкових 
класів 

Кальчук Марія 
Іванівна, учитель по-
чаткових класів Ук-
раїнської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 1 Обухів-
ської районної ради 

жовтень 
січень 
квітень 

КНЗ КОР «КОІПОПК» 
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24.  Рокитнянський Формування практичних 
навичок учнів на заняттях 
вогневої та тактичної під-
готовок 

Учителі  
предмета 
«Захист 
Вітчизни» 

Борискін Микола 
Пилипович, учитель 
захисту Вітчизни» 
 

жовтень 
січень 
квітень 

Телешівське НВО 
«ЗОШ І-ІІІ ст.-д/с» 
Рокитнянської 
райдержадміністрації 

25.  Сквирський Інтернет-ресурси як засо-
би стимулювання на-
вчальної діяльності учнів 
на уроках української мо-
ви і літератури 

Учителі 
української 
мови і 
літератури 

Ярмульська Іванна 
Володимирівна, 
учитель української 
мови і літератури 

жовтень 
січень 
квітень 

НВК «Сквирський лі-
цей – ЗОШ І-ІІ ступе-
нів» Сквирської ра-
йонної ради 

26. 6
. 

Таращанський Метод проектів на уроках 
математики  
 

Учителі 
математики 
 

Припотень Олена 
Володимирівна, 
директор, учитель 
математики  

жовтень 
січень 
квітень 

Таращанський НВК 
«Гімназія «Ерудит» - 
ЗОШ І ступеня» 

27.  Таращанський Використання проектних 
технологій на уроках хі-
мії 
 

Учителі хімії Гуляніцька Людмила 
Миколаївна, 
заступник директора 
з методичної роботи, 
учитель хімії  

листопад 
лютий  
травень 

Таращанський НВК 
«Гімназія «Ерудит» - 
ЗОШ І ступеня» 

28.  Таращанський Організація роботи при-
шкільних мовних таборів 
 

Учителі 
англійської, 
іспанської мов 

Ясенова Ірина 
Валеріїв-на, учитель 
англійської, 
іспанської мов 

жовтень 
січень 
квітень 

Таращанський НВК 
«Гімназія «Ерудит» - 
ЗОШ І ступеня» 

29.  Таращанський Нестандартні підходи до 
організації традиційних 
шкільних свят 

Педагоги-
організатори 

Чава Тетяна 
Дмитрівна, педагог-
організатор 

листопад 
лютий  
травень 

Таращанський НВК 
«Гімназія «Ерудит» - 
ЗОШ І ступеня» 

30.  Фастівський 
Застосування ігрових тех-
нологій на уроках англій-
ської мови 

Учителі 
англійської 
мови 

Діденко Оксана 
Григорівна, учитель 
англійської мови  

листопад 
лютий  
травень 

ОЗНЗ Пилипівський 
НВК «ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів – дитячий 
садок» 
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31.  м. Біла Церква Розв’язування олімпіад-
них завдань з інформа-
ційних технологій 

Учителі 
інформатики 

Журибеда Оксана 
Анатоліївна, вчитель 
інформатики 

листопад 
лютий  
травень 

Білоцерківська спеціа-
лізована школа І-ІІІ 
ступенів №12 з по-
глибленим вивченням 
інформаційних техно-
логій Білоцерківської 
міської ради 

32.  м. Біла Церква Технологія перевернуто-
го навчання в сучасній 
правовій та громадян-
ській освіті 

Учителі 
правознавства 
та інтегровано-
го. курсу «Гро-
мадянська 
освіта» 

Маніленко Інна 
Володимирівна, вчи-
тель історії та право-
знавства 
 

листопад 
лютий  
травень 

Білоцерківська гімна-
зія № 2 Білоцерків-
ської міської ради 

33.  м. Бориспіль Виготовлення оздоблю-
вальних елементів для 
виробів інтер’єрного та 
одягового призначення з 
використанням сучасних 
технік вишивки 

Учителі 
обслуговуючих 
видів праці 

Баталко Лариса 
Володимирівна, 
учитель 
обслуговуючої праці 

листопад 
лютий  
травень 

Бориспільська ЗОШ І-
ІІІ ступенів № 6 Бо-
риспільської міської 
ради 

34.  м. Бориспіль Особливості організації 
та проведення тренуваль-
них занять з водного ту-
ризму в зимовий період 

Керівники 
гуртків тур.-
спортивного 
напряму 

Рахуба Тетяна 
Георгіївна,  
директор, керівник 
гуртка «Водний 
туризм» 

листопад 
лютий  
травень 

Бориспільський місь-
кий центр туризму та 
краєзнавства учнів-
ської молоді 

35.  м. Буча Проектування освітнього 
середовища в школі І сту-
пеня 

Учителі 
початкових 
класів 

Хоніна Юлія Іванівна, 
учитель початкових 
класів 

листопад 
лютий  
травень 

Бучанський НВК 
«СЗОШ І-ІІІ ступенів – 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3» 
Бучанської міської ради 
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36.  м. Буча Аспекти комплексного 
провадження програми 
«Український віночок. 
Київщина» курсу вихов-
ної спрямованості «Куль-
тура добросусідства» з 
учасниками освітнього 
процесу закладу дошкіль-
ної освіти 

Вихователі ЗДО  Зелінська Світлана 
Володимирівна, 
вихователь 
 

листопад 
лютий  
травень 

Бучанський ДНЗ № 1 
«Сонячний» Бучан-
ської міської ради  

37.  м. Буча Використання автентич-
ного комплексу «Wir» у 
навчанні німецької мови 

Учителі 
німецької мови 

Якубовська Ельвіра 
Леонідівна, учитель 
німецької мови 

листопад 
лютий  
травень 

Бучанська українська 
гімназія 

38.  м. Фастів Алгоритмічний метод 
розв’язування задач з фі-
зики 

Учителі  
фізики 

Шклярський Казимир 
Ігорович,  
учитель фізики 

листопад 
лютий  
травень 

Фастівський НВК 
«Ліцей – ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 2» 

39.  м. Фастів Використання технології 
CLIL у навчанні англій-
ської мови 

Учителі 
англійської 
мови 

Забара Олена 
Дмитрівна, 
заступник директора 
з НВР, учитель 
англійської мови 

листопад 
лютий  
травень 

Фастівська СЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4 з поглиб-
леним вивченням іно-
земних мов 

40.  м. Фастів Проблемно-діалогічний 
метод навчання історії 

Учителі  
історії 

Стельмах  
Микола Іванович, 
учитель історії 

листопад 
лютий  
травень 

Фастівський НВК «ЗОШ 
І-ІІІ ступенів №7 – Центр 
військово-патріотичного 
виховання «Гарт» 

 

 

*Дати проведення занять обласних майстер-класів оприлюднюються в планах роботи на порталі інституту щомісячно 
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1.2.6.2. Робота обласних педагогічних студій 
 

№ 
з/
п 

Район, 
місто, 
ОТГ 

Тема педагогічної студії 
Категорія 
педпраців- 

ників 

Керівник 
/керівники 

Термін 
проведення 

* 
Місце проведення 

1.  Богуславський Формування економічної 
культури та фінансової 
грамотності учнів в рамках 
реалізації проекту «Науко-
во- методичні засади впро-
вадження фінансової гра-
мотності в освітній процес» 

Учителі 
георафії та 
економіки, 
учителі-
предметники 

Притула Ірина 
Володимирівна, 
учитель економіки 
та географії  

листопад 
лютий  
травень 

Богуславський НВК  
«ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 3 – гімназія» Бо-
гуславської район-
ної ради 
 

2.  Бородянський Використання діяльнісного 
підходу в організації робо-
ти шкільних лісництв 

Керівники 
гуртків, 
учителі 
біології, 
географії 

Двораківська 
Наталія Анато-
ліївна, директор, 
Підлісна Надія 
Анатоліївна, керів-
ник гуртка «Шкіль-
не лісництво» 

листопад 
лютий  
травень 

Бородянський 
районний ЦДЮТ 

3.  Васильківський Створення єдиного освіт-
нього середовища закладу 
загальної середньої освіти 
 

Керівники 
закладів 
освіти, 
учителі-
предметники 

Магдибор Людмила 
Миколаївна, 
заступник директо-
ра з навчально-
виховної роботи 

листопад 
лютий  
травень 

Глевахівська ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 

4.  Васильківський Краєзнавчий принцип на-
вчання географії 

Учителі 
географії, ке-
рівники гурт-
ків 

Красніков Віталій 
Костянтинович,  
учитель географії  

листопад 
лютий  
травень 

Погребівська філія 
ОНЗ Путрівський 
НВК «гімназія-ЗОШ 
І-ІІІ ступенів – ДНЗ» 

5.  Васильківський Формування національної 
культури педагогів та учнів 

Учителі 
образотворчо-
го мистецтва, 
керівники 

Захарченко Тетяна 
Іванівна, учитель 
образотворчого 
мистецтва 

листопад 
лютий  
травень 

Мархалівський 
НВК «ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ДНЗ» 
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гуртків 

6.  Іванківський Використання здоров'я-збе-
режувальних технологій  

Вихователі 
ЗДО, учителі- 
предметники, 
практичні 
психологи 

Євенок Валентина 
Дмитрівна, 
директор, Ющенко 
Галина Анатоліїв-
на, вихователь, 
Прищепа Тетяна 
Іванівна, практич-
ний психолог  

листопад 
лютий  
травень 

Іванківський заклад 
дошкільної освіти 
№ 1 «Сонечко»  

7.  Кагарлицький Розвиток критичного мис-
лення учнів у процесі ви-
вчення української мови й 
літератури та зарубіжної 
літератури 
 

Учителі 
української 
мови і 
літератури та 
зарубіжної 
літератури 

Михайловська 
Світлана Василів-
на, учитель україн-
ської мови і літе-
ратури, Гаркавенко 
Наталія Михайлів-
на, учитель зару-
біжної літератури 

листопад 
лютий  
травень 

ОЗНЗ Кагарлицька 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 3 

8.  Києво-
Святошинський 

Лепбук для реалізації ідей 
сталого розвитку дітей 
дошкільного віку 

Вихователі, 
практичні 
психологи 

Красуля Ольга 
Миколаївна, 
вихователь-
методист 

листопад 
лютий  
травень 

Заклад дошкільної 
освіти «Яблучко» 
с. Новосілки 

9.  Києво-
Святошинський 

Конструювання виробів з 
бісеру 

Вихователі, 
керівники 
гуртків 

Невінчана Оксана 
Миколаївна, 
вихователь 

листопад 
лютий  
травень 

Заклад дошкільної 
освіти «Дзвіночок» 
смт. Чабани 

10.  Макарівський Музеєзнавство Учителі 
історії, 
керівники 
гуртків 

Білоцький Микола 
Миколайович, 
учитель історії  

листопад 
лютий  
травень 

Новосілківська 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
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11.  Таращанський Створення електронного 
навчального посібника з 
елементами мультимедіа 
для учнів 

Учителі 
інформанти-
ки, математ., 
фізики 

Іценко Віктор 
Володимирович, 
учитель 
інформатики 

листопад 
лютий  
травень 

Таращанський НВК 
«Гімназія «Ерудит» - 
ЗОШ І ступеня» 

12.  м. Біла Церква Національно-патріотичне 
виховання дітей та учнів-
ської молоді засобами во-
кального мистецтва 

Керівники 
гуртків худож-
ньо-естетично-
го напряму 
(вокальний 
профіль), 
учителі муз. 
мистецтва 

Гаврилюк Ольга 
Миколаївна,  
керівник народного 
художнього колек-
тиву «Вокальний 
ансамбль «Співо-
грай», керівник 
гуртка-методист 

листопад 
лютий  
травень 

Центр творчості ді-
тей та юнацтва «Со-
няшник» Білоцер-
ківської міської 
ради 

13.  м. Біла Церква Сучасні корекційно-адап-
тивні технології освіти для 
дітей з комплексними по-
рушеннями розвитку 

Учителі-
дефектологи, 
корекційні 
педагоги, 
асистенти 
вчителів 

Онофрійчук Надія 
Миколаївна, заступ-
ник директора, 
Довгопола Ірина 
Володимирівна, 
учитель-дефектолог 

листопад 
лютий  
травень 

Білоцерківська спе-
ціальна ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 19 Біло-
церківської міської 
ради Київської об-
ласті 

14.  м. Переяслав-
Хмельницький 

Технології використання 
інтерактивної дошки 

Учителі 
математики та 
фізики 

Дідик Оксана 
Петрівна, 
учитель фізики 

листопад 
лютий  
травень 

Переяслав-Хмель-
ницька гімназія Пе-
реяслав-Хмельниць-
кої міської ради Ки-
ївської області 

15.  м. Переяслав-
Хмельницький 

Використання арт-педаго-
гічних методик в освітньо-
му процесі ЗЗСО 

Практичні 
психологи, 
педагоги 
організатори, 
соціальні 
педагоги 

Бойко Юлія 
Василівна, 
практичний 
психолог 

Листопад 
Лютий  
Травень 

Переяслав-Хмель-
ницька ЗОШ І-ІІІ 
ступенів № 4 Пере-
яслав-Хмельниць-
кої міської рад 

 

*Дати проведення занять обласних педстудій оприлюднюються в планах роботи на порталі інституту щомісячно 
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1.2.7. Сертифіковані  навчально-методичні заходи 
 

№ 

з/п 

Місто 

(район, ОТГ) 

Назва заходу Категорія учасників Термін 

проведення * 

1. м. Славутич  Формування навичок ефективної взаємодії з 

батьківською громадою на засадах педагогіки 

партнерства 

Вчителі початкових класів, класні 

керівники  5-11 класів, педагоги-

оргаізатори, заступники директорів 

з навчально-виховної роботи ЗЗСО 

 

2. м. Славутич Реалізація педагогічної філософії М.Монтессорі 

в освітньому просторі навчального закладу 

Вихователі ЗДО, вчителі початко-

вих класів, вихователі-методисти 

ЗДО 

 

3. Білоцерківський  

район 

 

Формування предметних математичних компетент-

ностей в учнів через різні канали сприйняття 

інформації на сучасному уроці (учитель матема-

тики Чупирянського НВО «ЗОШ І-ІІ ступенів – ди-

тячий садок» Кумайгородська Марія Андріївна 

Учителі математики  

4. Білоцерківський  

район 

 

Педагогіка співробітництва – напрям педаго-

гічного мислення і практичної діяльності, 

спрямований на демократизацію і гуманізацію 

педагогічного процесу в світлі ідей НУШ 

(учитель Острійківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

Щербина Наталія Василівна) 

Учителі  початкових класів  

5. Білоцерківський  

район 

Протидія торгівлі людьми 

(Радченко Л.Г., Багдасарова Л.В.) 

Соціальні педагоги, практичні 

психологи 
листопад  

(2 дні) 

6. Бориспільський 

район 

«Особливості організації тренувального про-

цесу з пішохідного туризму в зимовий період» 

(майстер-клас Нестеренка Є.В., керівника 

гуртка «Спортивний туризм») 

Керівники гуртків туристсько-

спортивного  напрямку; вчителі 

фізкультури 

 

7. Бориспільський 

район 

Ефективні методи підготовки учнів до ЗНО з 

історії України  

Учителі історії та правознавства   



РОЗДІЛ І. ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК КЕРІВНИКІВ І ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ 

 

~ 72 ~ 

8. Бориспільський 

район 

Особливості організації вивчення теми 

«Україна в період І та ІІ світових воєн» на 

уроках історії України 

Учителі історії та правознавства   

9. Бориспільський 

район 

Особливості організації вивчення теми «Сі-

мейне право» на уроках правознавства  

Учителі історії та правознавства   

10. Бориспільський 

район 

Інноваційний підхід сучасного вчителя до роз-

витку творчого потенціалу обдарованої дитини 

Педагоги, які працюють з 

обдарованими дітьми 
 

11. Бориспільський 

район 

Впровадження проектної діяльності в освіт-

ньому процесі з використанням хмарних тех-

нологій у закладах загальної середньої освіти 

Класні керівники, учителі-

предметники 
 

12. Бориспільський 

район 

Кубування – один із елементів реалізації  

стратегії розвитку критичного мислення 

Учителі початкових класів  

13. Бориспільський 

район 

Педагогічна інноватика на уроках української 

мови і літератури в процесі формування 

творчо мислячої особистості 

Вчителі української мови і 

літератури 
 

14. м. Бориспіль «Дорослішай на здоров’я» (факультативний 

курс) (Смотрін В.О., Багдасарова Л.В.) 

Соціальні педагоги, практичні 

психологи м. Борисполя, Борис-

пільського, Баришівського р-нів 

29.10.2018 – 

02.11.2018 

15. Баришівський 

район 

Організація науково-методичного супроводу 

інноваційної діяльності в ЗЗСО та ЗДО району 

ЗДНВР, методисти ДНЗ, коорди-

натори інноваційної діяльності в 

ЗНЗ та ДНЗ 

 

16. Баришівський 

район 

Використання та можливості інтерактивної 

дошки на уроках природничих дисциплін 

Учителі біології, хімії, фізики  

17. Баришівський 

район 

Педагогіка партнерства – важливий інстру-

мент успіху Нової української школи 

Учителі географії, біології, основ 

здоров’я 
 

18. Баришівський 

район 

Використання нових педагогічних технологій 

для формування іншомовної компетенції здо-

бувачів освіти 

Учителі іноземної мови  

 

*  Дата проведення  заходу оприлюднюється в плані роботи на порталі інституту щомісячно 
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