
 

 

УКРАЇНА 
 

НАКАЗ НАЧАЛЬНИКА  

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ  

 

від «20» листопада 2018 року       № 792-од 

 

м. Кропивницький 
 

 

 

 

Про підвищення кваліфікації  
педагогічних працівників   
 

 

На виконання Законів України «Про освіту» від 05 вересня 2017 року 
№2145-VIII, «Про загальну середню освіту» від 13 травня 1999 року №651-XIV, 
«Про дошкільну освіту» від 11 липня 2001 року №2628-ІІІ, «Про позашкільну 
освіту» від 22 червня 2000 року №1841-ІІІ, «Про професійно-технічну освіту» 
від 10 лютого 1998 року №103/98-ВР, «Про вищу освіту» від 01 липня 
2014 року №1556-VІІ, відповідно до Статуту комунального закладу 
«Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені 
Василя Сухомлинського», із метою задоволення потреб педагогічних 
працівників в особистісному та професійному зростанні, забезпечення сучасних 
закладів освіти кадрами високого рівня професіоналізму і культури, здатними 
компетентно впроваджувати освітні технології 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 

курсах у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2019 році 
згідно з додатком. 

2. Комунальному закладу «Кіровоградський обласний інститут 
післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»            
(Корецька Л.В.): 

1) забезпечити протягом 2019 року виконання замовлень педагогічних 
працівників щодо підвищення кваліфікації у межах ліцензованого обсягу згідно 
з додатком; 

2) здійснювати формування навчально-тематичних планів курсів 
відповідно до вимог нормативно-правових актів у галузі освіти, запитів та 
потреб педагогічних працівників, результатів онлайн-опитування здобувачів 
освіти; 
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3) забезпечити оплату праці науково-педагогічних та педагогічних 
працівників, які залучаються до викладацької роботи на умовах погодинної 
оплати. 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 
виконавчих комітетів міських рад міст обласного значення, міських, селищних, 
сільських рад об’єднаних територіальних громад, закладів освіти обласного 
підпорядкування, закладів дошкільної, загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) освіти області: 

1) забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 
2) здійснити оплату відряджень педагогічним працівникам, які 

направляються на курси підвищення кваліфікації; 
3) забезпечити проходження онлайн-опитування педагогічних 

працівників на сайті КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»; 
4) створити належні умови для роботи в закладах освіти, які визначені 

комунальним закладом «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 
педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»   для проведення 
педагогічної практики і стажування здобувачів освіти. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника 

управління освіти, науки, молоді та спорту облдержадміністрації Шатну Л.Ф.  

 
Начальник управління  В.ТАБОРАНСЬКИЙ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3 

Додаток  

до наказу начальника  

управління освіти, науки,  

молоді та спорту  

облдержадміністрації  

20.11.2018   №  792-од 

 

План 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на курсах  

у комунальному закладі «Кіровоградський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» у 2019 році 
 

№ 
з/п 

 
   Категорія педпрацівників 
 

                   Тематика, проблематика курсів 

Термін 
проведення 

Кількість 
здобувачів 
освіти  

Науковий керівник, 
керівник курсів 

1 2 3 4 5 

1 Учителі німецької та французької мов. 

Проблема: «Компетентнісна парадигма 

побудови змісту навчання іншомовного 

спілкування в закладах загальної середньої 

освіти» 

08.01-18.01 25 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

Гринюкова Р.А. 

2 Учителі початкових класів та вчителі, які 

викладають інформатичну освітню галузь у 

початковій школі 

(очно-дистанційна форма навчання) 

09.01-25.04 
І очна сесія -

09.01-11.01, 

ІІ 

дистанційна 

сесія –  

12.01-23.04  

ІІІ очна сесія 

24.04-25.04 

26 Тіхонова Н.Г. 

Чернецька О.Г. 

Литвиненко О.В. 

3 Учителі (викладачі) освітньої галузі 

«Суспільствознавство» (історія України, 

всесвітня історія, основи правознавства, 

основи філософії, етика, громадянська освіта, 

курс «Людина і світ»). 

Проблема: «Науково-методичне та 

інформаційно-комунікаційне забезпечення 

викладання предметів освітньої галузі 

«Суспільствознавство»: компетентнісний 

аспект» 

14.01-25.01 26 Митрофаненко Ю.С. 

Відіборенко І.В. 

4 Учителі математики. 

Проблема: «Оновлення змісту та методики 

навчання математики в контексті Концепції 

″Нова українська школа″» 

14.01-25.01 26 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 

5 Учителі початкових класів. 

Проблема: «Інноваційні підходи до 

формування предметних компетентностей  

у молодших школярів як основа реалізації 

концептуальних засад сучасної освіти» 

14.01-25.01 53 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 
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6 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Психолого-педагогічний 

супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в дошкіллі» 

14.01-25.01 52 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

7 Учителі (викладачі) української мови і 

літератури 

28.01-08.02 26 Вікторіна О.М. 

Мінич Г.В. 

8 Учителі фізики, астрономії  28.01-08.02 26 Бик А.С. 

Дробін А.А. 

9 Учителі фізичної культури, керівники 

фізичного виховання, керівники гуртків 

спортивного профілю. 

Проблема: «Формування і розвиток 

ключових компетентностей учнів на уроках 

фізичної культури та в процесі роботи 

спортивних  гуртків» 

28.01-08.02 26 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

10 Учителі інформатики. 

Проблема: «Інтеграція як базовий принцип 

викладання інформатики в Концепції ″Нова 

українська школа″» 

28.01-08.02 26 Буртовий С.В. 

Чала М.С. 

11 Вихователі-методисти закладів дошкільної 

освіти. 

Проблема: «Зростання професійної 

компетентності вихователя-методиста як 

фактор підвищення ефективності роботи  

закладу дошкільної освіти» 

28.01-08.02 26 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

12 Учителі-дефектологи (тифлопедагоги, 

сурдопедагоги, олігофренопедагоги), 

вчителі-реабілітологи 

28.01-08.02 26 Войтко В.В. 

Павлюх В.В. 

13 Керівники гуртків еколого-натуралістичного 

напряму закладів освіти. 

Проблема: «Формування ціннісного 

ставлення до навколишнього середовища та 

здоров’я людини» 

28.01-08.02 26 Митрофаненко Ю.С. 

Міцай Ю.В. 

14 Учителі (викладачі) української мови і 

літератури 

11.02-22.02 26 Вікторіна О.М. 

Мінич Г.В. 

15 Учителі математики, фізики та астрономії. 

Проблема: «Використання політехнічного 

складника при формуванні основних 

компетентностей з природничо-

математичних дисциплін» 

11.02-22.02 26 Скрипка Г.В. 

Ткаченко Л.А. 

Дробін А.А. 

16 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (хімія, біологія, 

природознавство) 

11.02-22.02 26 Федірко Ж.В. 

Ціперко Т.В. 

Богданова О.П. 

17 Учителі (викладачі) англійської мови 11.02-22.02 26 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

18 Учителі початкових класів. 

Проблема: «Шляхи вдосконалення 

професійної компетентності вчителя 

початкових класів в умовах функціонування 

Нової української школи»  

11.02-22.02 52 Тіхонова Н.Г. 

Чернецька О.Г. 
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19 Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу «Література» та 

російської мови. 

Проблема: «Технології комфортного 

навчання на уроках мови та літератури»  

25.02-07.03 26 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

20 Учителі, які викладають основи здоров’я, 

безпеку життєдіяльності та впроваджують 

здоров’язбережні превентивні проекти в 

закладах загальної середньої освіти. 

Проблема: «Становлення і розвиток 

здоров'язбережного освітнього середовища 

як ключова компонента формування 

культури здоров'я здобувачів освіти та 

ціннісного ставлення до власного життя» 

25.02-07.03 26 Гельбак А.М. 

Желєзнова Т.П. 

21 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів. 

Проблема: «Організація психолого-

педагогічного та корекційно-розвиткового 

супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами в інклюзивному класі» 

25.02-07.03 26 Павлюх В.В. 

Червонець І.В. 

22 Керівники закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Шляхи вдосконалення 

професійних компетентностей директора 

закладу дошкільної освіти: управлінський та 

фаховий аспект» 

25.02-07.03 52 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

23 Практичні психологи  25.02-07.03 26 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 

24 Керівники гуртків науково-технічного та 

дослідницько-експериментального напрямів 

закладів освіти. 

Проблема: «Сучасні підходи до соціалізації 

учнів в умовах діяльності гуртків науково-

технічного та дослідницько-

експериментального напрямів» 

25.02-07.03 26 Скрипка Г.В. 

Міцай Ю.В. 

25 Учителі (викладачі) української мови і 

літератури, зарубіжної літератури та 

російської мови   

(очно-дистанційна форма навчання)  

11.03-25.06 
І очна сесія -

11.03-13.03, 

ІІ 

дистанційна 

сесія –  

14.03-23.06  

ІІІ очна сесія 

24.06-25.06 

26 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

Котляренко Н.М. 

Литвиненко О.В. 

26 Керівники закладів загальної середньої 

освіти (директори, заступники директорів із 

навчально-виховної, навчальної роботи), які 

викладають українську мову і літературу 

(очно-дистанційна форма навчання) 

18.03-27.06 
І очна сесія -

18.03-20.03, 

ІІ 

дистанційна 

сесія –  

21.03-25.06  

ІІІ очна сесія 

26.06-27.06 

26 Корецька Л.В. 

Трубіна В.Г. 
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27 Учителі математики  та інформатики 11.03-22.03 26 Скрипка Г.В. 

Ткаченко Л.А. 

Чала М.С. 

28 Учителі (викладачі) освітньої галузі 

«Суспільствознавство» (історія України, 

всесвітня історія, основи правознавства, 

основи філософії, етика, громадянська освіта, 

курс «Людина і світ») 

11.03-22.03 26 Митрофаненко Ю.С 

Черткова Н.С. 

29 Учителі, які викладають предмети 

«Образотворче мистецтво», «Мистецтво», 

«Художня культура», та керівники гуртків 

образотворчого та декоративно-прикладного 

мистецтва закладів загальної середньої 

освіти 

11.03-22.03 26 Тіхонова Н.Г. 

Кондратова В.В. 

30 Учителі хореографії, керівники 

хореографічних гуртків і колективів закладів 

освіти. 

Проблема: «Формування ціннісних 

орієнтацій дітей засобами хореографічного 

мистецтва» 

11.03-22.03 26 Вікторіна О.М. 

Міцай Ю.В. 

31 Учителі початкових класів та вчителі, які 

викладають інформатичну освітню галузь у 

початковій школі 

(очно-дистанційна форма навчання) 

13.03-29.05 
І очна сесія -

13.03-15.03, 

ІІ 

дистанційна 

сесія –  

16.03-27.05  

ІІІ очна сесія 

28.05-29.05 

26 Кондратова В.В. 

Тіхонова Н.Г. 

Литвиненко О.В. 

32 Педагогічні працівники (директори, 

завідувачі центрів, філій, заступники 

директорів, методисти, завідувачі відділів) 

закладів позашкільної освіти. 

Проблема: «Сучасні підходи до модернізації 

структури та змісту позашкільної освіти в 

умовах реформування» 

01.04-12.04 26 Гельбак А.М. 

Міцай Ю.В. 

33 Завідувачі (директори), методисти 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, 

виконавчих комітетів міських рад міст 

обласного значення, міських, селищних, 

сільських рад об’єднаних територіальних 

громад. 

Проблема: «Сучасна методична служба: нова 

місія, функції, завдання»  

01.04-12.04 26 Голодюк Л.С. 

Кірішко Л.М. 

34 Керівники філій закладів загальної середньої 

освіти 

01.04-12.04 29 Корецька Л.В. 

Половенко О.В. 

35 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (географія, 

біологія, природознавство) 

01.04-12.04 26 Федірко Ж.В. 

Хлань Л.М. 

36 Учителі (викладачі) англійської мови 01.04-12.04 26 Кендюхова А.А. 

Задубняк Ю.А. 
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37 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Розвиваюче середовище в 

закладах дошкільної освіти як умова 

креативного розвитку дошкільників»  

01.04-12.04 52 Тарапака Н.В. 

Скуренко С.Л. 

38 Учителі (викладачі), які викладають  

українську мову і літературу, зарубіжну 

літературу та російську мову. 

Проблема: «Сучасні стратегії роботи з 

текстом на уроці мови та літератури»  

15.04-26.04 26 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

Мінич Г.В. 

39 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів 

15.04-26.04 26 Войтко В.В. 

Червонець І.В. 

40 Учителі музичного мистецтва, інтегрованого 

курсу «Мистецтво», художньої культури, 

керівники музичних гуртків, 

концертмейстери, акомпаніатори закладів 

освіти. 

Проблема: «Реалізація змісту мистецької 

освіти в умовах функціонування Нової 

української школи»  

15.04-26.04 25 Гельбак А.М. 

Черненко С.В. 

41 Педагогічні працівники (заступники 

директорів із виховної роботи) закладів 

загальної середньої освіти. 

Проблема: «Ціннісна спрямованість 

виховного середовища закладу освіти в 

умовах сучасних освітніх тенденцій» 

15.04-26.04 25 Митрофаненко Ю.С. 

Міцай Ю.В. 

42 Учителі початкових класів. 

Проблема: «Шляхи реалізації 

компетентнісного підходу як інноваційного 

засобу модернізації початкової освіти з 

урахуванням пріоритету соціалізації 

молодшого школяра»  

15.04-26.04 52 Чернецька О.Г. 

Кондратова В.В. 

43 Учителі (викладачі) української мови і 

літератури 

13.05-24.05 26 Вікторіна О.М. 

Котляренко Н.М. 

44 Учителі фізичної культури, керівники 

фізичного виховання, керівники гуртків 

спортивного профілю 

13.05-24.05 26 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

45 Учителі предметів освітньої галузі 

«Технології» (обслуговуючі види праці) 

закладів загальної середньої освіти 

13.05-24.05 25 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

46 Учителі (викладачі) англійської та німецької 

мов 

13.05-24.05 26 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 

Гринюкова Р.А. 

47 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Інноваційна діяльність 

вихователя в умовах реформи сучасної 

системи дошкільної освіти»  

13.05-24.05 52 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

48 Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу «Література» та 

російської мови 

27.05-07.06 26 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 
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49 Учителі фізики, інформатики та астрономії 27.05-07.06 26 Скрипка Г.В. 

Дробін А.А. 

Чала М.С. 

50 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (географія, 

біологія, природознавство) 

27.05-07.06 25 Федірко Ж.В. 

Богданова О.П. 

Хлань Л.М. 

51 Учителі-логопеди, завідувачі та логопеди 

логопедичних пунктів 

27.05-07.06 25 Войтко В.В. 

Павлюх В.В. 

52 Інструктори з фізичного виховання закладів 

дошкільної освіти 

27.05-07.06 20 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

53 Керівники гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва закладів освіти. 

Проблема: «Формування творчої та 

практичної компетентностей в умовах 

гурткової роботи» 

27.05-07.06 25 Молчанова О.М. 

Міцай Ю.В. 

54 Учителі початкових класів та вчителі, які 

викладають інформатичну освітню галузь у 

початковій школі 

(очно-дистанційна форма навчання)  

04.06-18.09 
І очна сесія -

04.06-06.06, 

ІІ 

дистанційна 

сесія –  

07.06-16.09  

ІІІ очна сесія 

17.09-18.09 

25 Чернецька О.Г. 

Кондратова В.В. 

Литвиненко О.В. 

55 Учителі предметів освітньої галузі 

«Технології» закладів загальної середньої 

освіти, міжшкільних навчально-виробничих 

комбінатів. 

Проблема: «Особливості викладання 

предметів освітньої галузі «Технології» в 

контексті компетентнісного навчання»  

10.06-21.06 25 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

56 Учителі початкових класів. 

Проблема: «Створення умов для творчого 

розвитку й успішної самореалізації учнів у 

контексті оновлення змісту початкової 

освіти»  

10.06-21.06 52 Кондратова В.В. 

Чернецька О.Г. 

57 Вихователі груп подовженого дня. 

Проблема: «Системний підхід до організації 

роботи в групі подовженого дня»  

10.06-21.06 26 Павлюх В.В. 

Червонець І.В. 

58 Вихователі спеціальних шкіл, санаторних 

шкіл, дитячих будинків, навчально-

реабілітаційних центрів, інтернатів у складі 

спеціальних закладів освіти; вихователі та 

чергові з режиму у закладах освіти для 

громадян, які потребують соціальної 

допомоги і реабілітації 

10.06-21.06 25 Войтко В.В. 

Павлюх В.В. 

59 Практичні психологи 10.06-21.06 25 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 
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60 Педагогічні працівники, які обіймають 

посаду бібліотекаря, бібліотекарів закладів 

освіти. 

Проблема: «Сучасні технології як засіб 

підвищення ефективності ведення 

бібліотечної справи у закладах освіти» 

10.06-21.06 26 Небеленчук І.О. 

Дяченко Н.І. 

61 Учителі (викладачі)  предметів «Захист 

Вітчизни» та «Фізична культура», керівники 

гуртків військово-патріотичного напряму. 

Проблема: «Формування патріотичних 

почуттів учнів на уроках предмета «Захист 

Вітчизни» та під час гурткової роботи з 

військово-патріотичного виховання»  

12.08-23.08 26 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

62 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів 

12.08-23.08 26 Войтко В.В. 

Червонець І.В. 

63 Вихователі гімназій і ліцеїв, закладів 

спеціалізованої освіти, інтернатів у складі 

закладів загальної середньої освіти, закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти, 

гуртожитків 

12.08-23.08 26 Молчанова О.М. 

Гельбак А.М. 

64 Керівники гуртків соціально-

реабілітаційного та гуманітарного напрямів 

(КВК, інтелектуальні ігри, євроклуби, дитячі 

парламенти, клуби громадянського 

спрямування, театральні гуртки) закладів 

освіти. 

Проблема: «Розвиток соціальної 

згуртованості та активної громадянської 

позиції в умовах гурткової роботи» 

12.08-23.08 26 Гельбак А.М. 

Пляка С.М. 

65 Керівники гуртків декоративно-прикладного 

мистецтва закладів освіти. 

Проблема: «Формування творчої та 

практичної компетентностей в умовах 

гурткової роботи»  

12.08-23.08 26 Молчанова О.М. 

Міцай Ю.В. 

66 Керівники закладів загальної середньої 

освіти (директори, заступники директорів із 

навчально-виховної, навчальної роботи), які 

викладають предмети освітніх галузей 

«Математика»,  «Природознавство» 

 (очно-дистанційна форма навчання)  

02.09-26.11 
І очна сесія -

02.09-04.09, 

ІІ 

дистанційна 

сесія –  

05.09-24.11  

ІІІ очна сесія 

25.11-26.11 

26 Бик А.С. 

Половенко О.В. 

Литвиненко О.В. 

67 Учителі (викладачі) освітньої галузі 

«Суспільствознавство» (історія України, 

всесвітня історія, основи правознавства, 

основи філософії, етика, громадянська 

освіта) 

02.09-13.09 26 Митрофаненко Ю.С 

Відіборенко І.В. 
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68 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (хімія, біологія, 

природознавство). 

Проблема: «Особливості змісту і методики 

викладання природничих дисциплін у 

контексті реалізації Концепції ″Нова 

українська школа″»  

02.09-13.09 26 Федірко Ж.В. 

Ціперко Т.В. 

Богданова О.П. 

69 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Особливості організації 

життєдіяльності дітей різновікової групи в 

умовах сучасного закладу дошкільної освіти»  

02.09-13.09 52 Гагаріна Н.П. 

Тарапака Н.В. 

70 Вихователі груп подовженого дня 02.09-13.09 25 Павлюх В.В. 

Червонець І.В. 

71 Педагоги-організатори і культорганізатори 

закладів освіти. 

Проблема: «Формування цінностей 

особистості у процесі реалізації суспільно 

значущих ініціатив і проектів» 

02.09-13.09 25 Молчанова О.М. 

Пляка С.М. 

72 Учителі (викладачі), які викладають  

українську мову і літературу, зарубіжну 

літературу та російську мову.  

Проблема: «Читацькоцентрична парадигма 

літературної освіти» 

16.09-27.09 25 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

Котляренко Н.М. 

73 Учителі (викладачі) української мови і 

літератури. 

Проблема: «Модернізація та технологізація 

уроку української мови та літератури» 

16.09-27.09 25 Вікторіна О.М. 

Мінич Г.В. 

74 Учителі (викладачі) англійської мови 16.09-27.09 25 Кендюхова А.А. 

Задубняк Ю.А. 

75 Учителі музичного мистецтва, інтегрованого 

курсу «Мистецтво», художньої культури, 

керівники музичних гуртків, 

концертмейстери, акомпаніатори закладів 

освіти 

16.09-27.09 25 Гельбак А.М. 

Черненко С.В. 

76 Музичні керівники закладів дошкільної 

освіти. 

Проблема: «Формування художньо-

продуктивної компетенції дошкільників 

засобами мистецтва»  

16.09-27.09 25 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

77 Керівники закладів загальної середньої 

освіти (директори, заступники директорів із 

навчально-виховної, навчальної роботи), які 

викладають предмети освітньої галузі «Мови 

і літератури» 

30.09-11.10 26 Корецька Л.В. 

Трубіна В.Г. 

78 Учителі (викладачі) української мови і 

літератури 

30.09-11.10 26 Вікторіна О.М. 

Котляренко Н.М. 

79 Учителі (викладачі) англійської мови, 

керівники гуртків.  

Проблема: «Компетентнісна парадигма 

побудови змісту навчання іншомовного 

спілкування в закладах загальної середньої 

освіти» 

30.09-11.10 26 Кендюхова А.А. 

Коса І.Т. 
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80 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (географія, 

біологія, природознавство) 

(очно-дистанційна форма навчання)  

30.09-17.12 
І очна сесія 

30.09-02.10  

ІІ 

дистанційна 

сесія –  

03.10-15.12, 

ІІІ очна сесія 

– 16.12-17.12 

26 Федірко Ж.В. 

Хлань Л.М. 

Богданова О.П. 

Литвиненко О.В. 

81 Учителі математики  30.09-11.10 26 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 

82 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Психолого-педагогічний 

супровід дітей з особливими освітніми 

потребами в дошкіллі»  

30.09-11.10 52 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

83 Педагогічні працівники (директори, 

завідувачі центрів, філій, заступники 

директорів, методисти, завідувачі відділів) 

закладів позашкільної освіти. 

Проблема: «Сучасні підходи до модернізації 

структури та змісту позашкільної освіти в 

умовах реформування» 

15.10-25.10 26 Гельбак А.М. 

Міцай Ю.В. 

84 Учителі (викладачі) зарубіжної літератури, 

інтегрованого курсу «Література» та 

російської мови 

15.10-25.10 26 Небеленчук І.О. 

Ревнивцева О.В. 

85 Учителі математики, фізики та астрономії 15.10-25.10 26 Бик А.С. 

Дробін А.А. 

Ткаченко Л.А. 

86 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів 

15.10-25.10 26 Войтко В.В. 

Червонець І.В. 

87 Учителі початкових класів. 

Проблема: «Шляхи вдосконалення 

професійної компетентності вчителя 

початкових класів в умовах функціонування 

Нової української школи» 

15.10-25.10 52 Чернецька О.Г. 

Тіхонова Н.Г. 

88 Педагоги-організатори і культорганізатори 

закладів освіти. 

Проблема: «Формування цінностей 

особистості у процесі реалізації суспільно 

значущих ініціатив і проектів» 

15.10-25.10 25 Молчанова О.М. 

Пляка С.М. 

89 Завідувачі (директори), методисти 

методичних кабінетів (центрів) органів 

управління освітою райдержадміністрацій, 

міських рад, об’єднаних територіальних 

громад. 

Проблема: «Діяльність методичної служби в 

умовах імплементації Закону України ″Про 

освіту″»  

28.10-08.11 26 Голодюк Л.С. 

Побережець О.С. 
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90 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» (географія, 

біологія, природознавство) та економіку. 

Проблема: «Компетентнісний підхід до 

викладання предметів освітньої галузі 

«Природознавство» у процесі реалізації 

змісту Державного стандарту базової і повної 

загальної середньої освіти»  

28.10-08.11 26 Федірко Ж.В. 

Богданова О.П. 

Хлань Л.М. 

91 Учителі математики та інформатики 28.10-08.11 26 Скрипка Г.В. 

Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 

92 Учителі музичного мистецтва, інтегрованого 

курсу «Мистецтво», художньої культури, 

керівники музичних гуртків, 

концертмейстери, акомпаніатори закладів 

освіти 

28.10-08.11 24 Гельбак А.М. 

Черненко С.В. 

93 Вихователі закладів дошкільної освіти. 

Проблема: «Розвиваюче середовище в 

закладах дошкільної освіти як умова 

креативного розвитку дошкільників»  

28.10-08.11 52 Гагаріна Н.П. 

Скуренко С.Л. 

94 Вихователі груп подовженого дня 28.10-08.11 26 Павлюх В.В. 

Червонець І.В. 

95 Керівники закладів загальної середньої 

освіти (директори, заступники директорів із 

навчально-виховної,  навчальної роботи), які 

викладають предмети освітніх галузей 

«Математика, «Природознавство», 

«Технології» 

11.11-22.11 26 Корецька Л.В. 

Половенко О.В 

96 Учителі (викладачі) української мови і 

літератури. 

Проблема: «Модернізація та технологізація 

уроку української мови та літератури»  

11.11-22.11 26 Вікторіна О.М. 

Котляренко Н.М. 

97 Учителі математики 11.11-22.11 26 Голодюк Л.С. 

Ткаченко Л.А. 

98 Учителі (викладачі) англійської мови 11.11-22.11 26 Кендюхова А.А. 

Задубняк Ю.А. 

99 Учителі закладів загальної середньої освіти, 

які навчають учнів з особливими освітніми 

потребами, асистенти вчителів 

11.11-22.11 26 Войтко В.В. 

Червонець І.В. 

100 Учителі початкових класів. 

Проблема: «Створення умов для творчого 

розвитку й успішної самореалізації учнів у 

контексті оновлення змісту початкової 

освіти»  

11.11-22.11 52 Тіхонова Н.Г. 

Кондратова В.В. 

101 Директори закладів загальної середньої 

освіти. 

Проблема: «Управління якістю шкільної 

освіти» 

25.11-06.12 26 Бик А.С. 

Трубіна В.Г. 
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102 Учителі (викладачі) освітньої галузі 

«Суспільствознавство» (історія України, 

всесвітня історія, основи правознавства, 

основи філософії, етика, громадянська 

освіта) 

25.11-06.12 26 Митрофаненко Ю.С 

Черткова Н.С. 

103 Учителі, які викладають предмети освітньої 

галузі «Природознавство» 

25.11-06.12 26 Федірко Ж.В. 

Хлань Л.М. 

Богданова О.П. 

Ціперко Т.В. 

104 Вихователі закладів дошкільної  освіти. 

Проблема: «Особливості організації 

життєдіяльності дітей різновікової групи в 

умовах сучасного закладу дошкільної освіти»  

25.11-06.12 52 Тарапака Н.В. 

Гагаріна Н.П. 

105 Керівники гуртків  туристсько-краєзнавчого 

напряму закладів освіти. 

Проблема: «Формування патріотичних 

почуттів та громадянської компетентності в 

умовах гурткової роботи» 

25.11-06.12 26 Павлюх В.В. 

Міцай Ю.В 

106 Керівники закладів загальної середньої 

освіти (директори, заступники директорів із 

навчально-виховної, навчальної роботи) 

09.12-20.12 25 Бик А.С. 

Половенко О.В. 

107 Учителі математики, фізики, інформатики та 

астрономії 

09.12-20.12 26 Скрипка Г.В. 

Чала М.С. 

Ткаченко Л.А. 

Дробін А.А. 

108 Учителі фізичної культури, керівники 

фізичного виховання, керівники гуртків 

спортивного профілю 

09.12-20.12 26 Жосан О.Е. 

Коробов М.Г. 

109 Учителі предметів освітньої галузі 

«Технології» (технічні види праці) закладів 

загальної середньої освіти 

09.12-20.12 26 Буртовий С.В. 

Татаренко О.В. 

110 Практичні психологи та соціальні педагоги. 

Проблема: «Навички кризового 

консультування та розвиток психосоціальної 

стійкості до стресу у дітей» 

09.12-20.12 26 Молчанова О.М. 

Чебоненко В.Ф. 

 Усього:  3200  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


