Додаток
до листа КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
_01.09.2020___ №_418/04-14__
План-графік підвищення кваліфікації педагогічних працівників на семінарах,
практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо в КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського»
Дата
проведення

03.09.2020

Тема, форма проведення

Категорія педагогічних
працівників

Психолого-педагогічні особливості оцінювання учнів з
особливими освітніми потребами

Педагогічні працівників
закладів освіти

Практикум

Реалізація принципу «успішних вправ» у процесі
навчання комунікації
Використання скрайбингу в освітньому процесі

Вчителі німецької мови

Семінар

Усі категорії педагогічних
працівників
Практичні психологи та
соціальні педагоги закладів
освіти

тренінг

Тренінг «Дорослішай на здоров’я»

Форма

Вид роботи
(тренінг,
практикум,
семінар)

тренінг

Розвиток ключових компетентностей школярів у процесі
Директори міжшкільних
Семінар
організації профільного навчання в умовах міжшкільного
навчально-виробничих
навчально-виробничого комбінату та закладу загальної
комбінатів
середньої освіти
Модернізація методичної роботи в контексті суспільних Методисти методичних
Майстер-клас
кабінетів (центрів) органів
трансформацій та забезпечення рівного доступу до
управління освітою
реалізації якісної здоров’язбережної освіти
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних
територіальних громад,
відповідальні за викладання
предмета «Основи здоров’я»
та впровадження
здоров’язбережних
превентивних проєктів

Автор-розробник

Валентина
ВОЙТКО,
Антоніна
КЕНДЮХОВА
10.09.2020
Руслана
ГРИНЮКОВА
10.09.2020
Ольга
ЛИТВИНЕНКО
Валентина
10.09.2020
ЧЕБОНЕНКО
Наталія ДЗЮБАС
Ольга ЗАБОЛОТНЯ
10.09.2020 Олена ТАТАРЕНКО

11.09.2020

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

(очна,
онлайн)

Онлайн

Онлайн
Онлайн
Очна

Онлайн

Очна

2

Підвищення ефективності освітньої діяльності педагога
Районні, міські
засобами Міжнародного природничого конкурсу
координатори міжнародного
«КОЛОСОК»
конкурсу «Колосок»,
педагоги області
Сучасні підходи та шляхи реалізації компетентісноВчителі біології
орієнтованого навчання біології
Нейропсихологічна корекція розвитку дітей 3-5 років
Розбудова Нової української школи: ціннісні
пріоритети

ІКТ – супровід підготовки учнів до ЗНО
Академічна доброчесність: як не порушувати права
Професійний розвиток педагогічних працівників. Як
навчати дорослих ефективно?

Вчителі-дефектологи,
практичні психологи
закладів дошкільної освіти
Методисти методичних
кабінетів (центрів) органів
управління освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів
міських рад міст обласного
значення, міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад, які відповідають за
виховну роботу і
позашкільну освіту,
заступники директорів з
виховної роботи, класні
керівники
Вчителі хімії
Педагогічні працівники
різних фахів, керівники
закладів
Завідувачі (директори),
методисти методичних
кабінетів (центрів) органів
управління освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів
міських рад міст обласного
значення, міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних

Семінар

17.09.2020

Наталія
ТІХОНОВА

Онлайн

Семінар –
практикум
(творча група)
Майстер-клас

17.09.2020

Оксана
БОГДАНОВА

Онлайн

17.09.2020

Валентина
ВОЙТКО

Онлайн

Тренінг

24.09.2020

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

Онлайн

Семінарпрактикум
(творча група)
Тренінг

24.09.2020

Тетяна ЦІПЕРКО

Онлайн

24.09.2020

Жанна ФЕДІРКО

Семінар
(Регіональна
школа
новаторства)

Онлайн

Людмила КІРІШКО Онлайн
24.0925.09.2020 Олександр ЖОСАН
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громад, керівники закладів
загальної середньої освіти
Навчання на засадах розвитку життєвих навичок
Вчителі основ здоров’я (3-9 Рефреш-тренінг
24.09класи)
25.09.2020
Управлінські процеси закладу освіти: інструментарій та
Новопризначені та
Практикум
29.09умови прийняття ефективних рішень. Школа молодого керівники зі стажем роботи
30.09.2020
керівника
до 2-х років закладів
загальної середньої освіти
Зовнішнє незалежне оцінювання: підсумки, проблеми,
Спеціалісти органів
Семінар
01.10.2020
перспективи
управління освітою,
(підсумкова
методисти методичних
нарада)
кабінетів (центрів) органів
управління освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних, сільських
рад об’єднаних
територіальних громад, які
відповідають за проведення
ЗНО
Методика розв’язування олімпіадних задач з фізики і
Вчителі фізики і астрономії
Практикум
01.10.2020
астрономії
Формування громадянських та соціальних
Вчителі початкових класів
Семінар
01.10.2020
компетентностей в освітньому середовищі (школі,
родині)
Партнерство і співпраця закладу позашкільної освіти та
Керівники закладів
Практикум
07.10громади: нові можливості для розвитку вихованців
позашкільної освіти
08.10.2020
Науково-методичний супровід безперервного
Завідувачі (директори),
Семінар
08.10.2020
професійного розвитку фахівця
методисти методичних
кабінетів (центрів) органів
управління освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів міських
рад міст обласного значення,
міських, селищних,
сільських рад об’єднаних
територіальних громад,
директори центрів
професійного розвитку

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА
Валентина
ТРУБІНА

Онлайн

Любов КОРЖ
Ліна БУТЕНКО

Онлайн

Андрій ДРОБІН

Онлайн

Наталія
ТІХОНОВА

Онлайн

Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА
Олена
ПОЛОВЕНКО

Очна

Очна

Очна

4

Google-форми створення тестових завдань
Особливості психологічного супроводу розвитку та
навчання учнів, які навчаються за нетиповими
освітніми програмами «Інтелект України»
Творчо-пошукова діяльність учителів трудового
навчання
Корекційно-розвиткова робота з учнями, які мають
особливі освітні потреби
Розвиток навичок фінансової грамотності в учнів

Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності в підготовці учнів до ЗНО з історії
України
Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з
біології
Підготовка до ЗНО з української мови й літератури
Розвиток життєвих навичок як спосіб гармонізації
внутрішнього світу особистості

Усі категорії педагогічних
працівників
Практичні психологи, які
впроваджують програму
«Інтелект України»

Онлайн

08.10.2020

Ольга
ЛИТВИНЕНКО
Валентина
ЧЕБОНЕНКО
Наталія ДЗЮБАС
Ольга
ЗАБОЛОТНЯ
Олена ТАТАРЕНКО

08.10.2020

Інна ЧЕРВОНЕЦЬ,

Онлайн

08.10.2020

Оксана
МОЛЧАНОВА

Онлайн

12.1013.10.2020

Наталія
ЧЕРТКОВА
Інна
ВІДІБОРЕНКО
Оксана
БОГДАНОВА

Очна

Наталія
КОТЛЯРЕНКО
Галина МІНИЧ
Оксана
МОЛЧАНОВА,
Анжела ГЕЛЬБАК
Ольга
ЛИТВИНЕНКО
Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА
Сергій ТКАЧЕНКО

Очна

Тренінг

08.10.2020

Семінар

08.10.2020

Вчителі трудового навчання
Практикум
та технологій
(творча група,
2 засідання)
Вчителі, які проводять
Практикум
корекційно-розвиткові
заняття за інклюзивною
формою навчання
Соціальні педагоги закладів
Тренінг
загальної середньої освіти,
професійної (професійнотехнічної) освіти
Вчителі історії
Семінар
(1 засідання)
Вчителі біології

Практикум

12.1013.10.2020

Вчителі української мови й
літератури

Семінарпрактикум

12.1013.10.2020

Педагогічні працівники
закладів освіти

Тренінг

13.10.2020

Візуалізація як тренд цифрового освітнього середовища Усі категорії педагогічних
Тренінг
працівників
Реалізація завдань з питань адвокації, планування,
Учителі, які викладають
Семінармоніторингу та оцінки заходів упровадження
основи здоров’я та
практикум (звіт)
здоров'язбережних превентивних проєктів: від теорії до
впроваджують
практики (Творча майстерня, ІІ засідання (ІІ група))
здоров’язбережні
превентивні проєкти

15.10.2020
15.1016.10.2020

Очна

Онлайн

Очна

Очна
Очна
Очна
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Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
Вчителі хімії
майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з хімії
(теорія і практика)
Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
Вчителі фізики
майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з
фізики
Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
Вчителі математики
майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з
математики
Шляхи оптимізації підготовки до ДПА з англійської
Вчителі англійської мови
мови (творча група)
Методичні принципи підготовки школярів до олімпіад з
Вчителі інформатики
інформатики та інформаційних технологій
Розвиток компетентностей як вимога сьогодення щодо
соціалізації та успішної навчальної діяльності
молодших школярів
Шкільний бібліотечно-інформаційний центр закладу
освіти: нові можливості, перспективи розвитку

Проблеми унормування української мови. Лексика
Інформаційно-розвивальне середовище для розвитку
математичної компетентності здобувачів початковій
освіті
Формування професійної компетентності вчителяпредметника в умовах модернізації змісту освіти

Вчителі початкових класів
Бібліотекарі закладів
загальної середньої освіти,
методисти методичних
кабінетів (центрів) органів
управління освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів
міських рад міст обласного
значення, міських, селищних,
сільських рад об’єднаних
територіальних громад
Учителі української мови і
літератури
Вчителі початкових класів
Усі категорії педагогічних
працівників

Дидактичні засади інтегрованого навчання в початковій Вчителі початкових класів,

Практикум

15.1016.10.2020

Тетяна ЦІПЕРКО

Очна

практикум

15.1016.10.2020

Андрій ДРОБІН

Очна

Практикум

15.1016.10.2020

Любов ТКАЧЕНКО

Очна

Семінар

16.10.2020

Очна

Практикум
(динамічна
творча група,
(2 засідання))
Семінарпрактикум
(2 засідання)
Практикум

22.10.2020

Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК
Марина ЧАЛА
Олександр
ШОВЕНКО

22.10.2020

Наталія
ТІХОНОВА

Онлайн

22.10.2020

Надія ДЯЧЕНКО

Онлайн

22.10.2020 Олена ВІКТОРІНА

Онлайн

Практикум
Семінарпрактикум
(2засідання)
Семінарпрактикум
(методичний
коучинг,
2 засідання)
Всеукраїнський

Онлайн

22.10.2020

Олена
ЧЕРНЕЦЬКА

Онлайн

27.10.2020

Ганна СКРИПКА
Ольга
ЛИТВИНЕНКО

Онлайн

29.10.2020

Вікторія

Онлайн
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які задіяні у дослідноекспериментальній роботі
Всеукраїнського рівня за
темою «Дидактикометодичне і навчальне
забезпечення реалізації
концептуальних засад
реформування початкової
загальної освіти» на 20162020 роки за науковим
керівництвом
А.Д. Цимбалару
Професійний розвиток вчителя-дефектолога у контексті Вчителі-дефектологи різних
реформування освіти
фахів
школі

Антропонімія сучасної української літературної мови
(проблема унормування прізвищ, імен, по батькові)

Педагогічні працівники
різних категорій

Організація національно-патріотичного виховання дітей Вчителі предмета «Захист
та молоді: практичний аспект
Вітчизни» та організатори
патріотичної роботи на
місцях
Формування компетентностей вихованців в умовах
Керівники гуртків закладів
роботи гуртка
позашкільної освіти (робота
локацій за напрямами
позашкільної освіти)
Програма моніторингового дослідження та її
Методисти методичних
компоненти
кабінетів (центрів) органів
управління освітою
райдержадміністрацій,
виконавчих комітетів
міських рад міст обласного
значення, міських,
селищних, сільських рад
об’єднаних територіальних
громад, які відповідають за
проведення моніторингових
досліджень
Використання цифрових інструментів формувального
Педагогічні працівники
оцінювання
різних фахів, керівники

КОНДРАТОВА

семінарпрактикум

Практикум

29.10.2020

Практикум

29.10.2020

Обласний
семінарпрактикум
Практикум

Олександр ЖОСАН
Валентина
ВОЙТКО
Олена ВІКТОРІНА

терміни
Микола КОРОБОВ
будуть
повідомлені
додатково
05.11.2020
Юлія МІЦАЙ
Сергій ПЛЯКА

Онлайн
Онлайн

Очна

Онлайн

Вебінар

05.11.2020

Любов КОРЖ
Тетяна
ШАПОВАЛОВА

Онлайн

Тренінг

05.11.2020

Ганна СКРИПКА

Онлайн
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Відео/аудіомонтаж: основи створення навчальних відео

закладів освіти
Педагогічні працівники
різних фахів, керівники
закладів освіти
Педагогічні працівники
різних фахів
Педагогічні працівники
закладів освіти

Майстер-клас

05.11.2020

Сергій БУРТОВИЙ

Онлайн

Тренінг

05.11.2020

Жанна ФЕДІРКО

Онлайн

Тренінг

05.11.2020

Онлайн

Директори ЗЗСО,
заступники директорів з
виховної роботи, педагогиорганізатори
Педагогічні працівники
закладів освіти

Майстер-клас

11.1112.11.2020

Оксана
МОЛЧАНОВА,
Анжела ГЕЛЬБАК
Юлія МІЦАЙ

Майстер-клас

12.11.2020

Оксана
МОЛЧАНОВА

Онлайн

Вчителі, які викладають
інтегрований курс
«Мистецтво» в початкових
класах
Усі категорії педагогічних
працівників
Педагогічні працівників
закладів освіти

Семінарпрактикум

12.11.2020

Вікторія
КОНДРАТОВА

Онлайн

Тренінг

12.11.2020

Онлайн

Тренінг

19.11.2020
(перенесено з

Ольга
ЛИТВИНЕНКО
Оксана
МОЛЧАНОВА

Особливості підготовки учнів до виконання
олімпіадних завдань з української мови й літератури

Вчителі української мови й
літератури

Семінарпрактикум

19.11.2020

Онлайн

Методика розв’язування олімпіадних задач з фізики і
астрономії
Проблеми унормування української мови. Лексика

Вчителі фізики і астрономії

Практикум

19.11.2020

Наталія
КОТЛЯРЕНКО
Галина МІНИЧ
Андрій ДРОБІН

19.11.2020

Олена ВІКТОРІНА

Онлайн

19.11.2020

Юрій
МИТРОФАНЕНКО
Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА
Сергій ТКАЧЕНКО

Онлайн

Педагогічний сторітелінг
Розвиток життєвих навичок як спосіб гармонізації
внутрішнього світу особистості
Упровадження здоров’язбережувальних технологій на
засадах Концепції «Нова українська школа»
Застосування арт-педагогіки в освітньому процесі
(Авторська творча майстерня Молчанової О.М.).
Заняття 2
Методологічні засади викладання інтегрованого курсу
«Мистецтво» в початковій школі
Технологія майднепенгу з додатком Coggle
Розвиток навичок фінансової грамотності в учнів

Маніпулятивний світ медіа та мистецтва в умовах
інформаційного суспільства
Партнерство громади, школи та батьківської
громадськості – запорука успішного становлення і
розвитку здоров’язбережного освітнього середовища
(Творча група )

Вчителі української мови і
Практикум
літератури
Вчителі громадянської
Семінаросвіти
практикум
Учителі, які викладають
Семінароснови здоров’я та
практикум (звіт)
впроваджують
здоров’язбережні
превентивні проєкти

02.09.2020)

19.1120.11.2020

Очна

Онлайн

Онлайн

Очна
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Компетентнісна спрямованість навчання в початковій
школі в умовах реформування сучасної освіти
Розвиток навичок фінансової грамотності в учнів

Вчителі початкових класів

Практикум

Педагогічні працівників
закладів освіти

Тренінг

Зміни в «Українському правописі» (не такий страшний
індик, як про нього говорили)

Педагогічні працівники
різних категорій

Практикум

Аналітико-інтерпретаційна діяльність суб’єктів
навчання у процесі роботи над художнім твором

Учителі української
літератури та зарубіжної
літератури

Практикум

Академічна доброчесність: як не порушувати права
Практика та інструменти оцінювання в школі

Презентаційні матеріали як засіб удосконалення
професійного рівня педагога (Презентації, буктрейлери,
відеоролики)
Розвиток навичок фінансової грамотності в учнів
Нейропсихологічна корекція розвитку дітей 6-7 років

Формування творчої особистості в умовах Нової
української школи
Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з
математики
Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з
біології
Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності в підготовці учнів до ЗНО з історії
України

24.11.2020
26.11.2020
(перенесено з
17.09.2020)

Наталія
ТІХОНОВА
Оксана
МОЛЧАНОВА

26.11.2020 Олена ВІКТОРІНА

Онлайн
Онлайн
Онлайн
Онлайн

26.11.2020

Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК

03.12.2020

Жанна ФЕДІРКО

Семінарпрактикум

03.12.2020

Онлайн

Вчителі української
літератури та зарубіжної
літератури
Педагогічні працівники
закладів освіти

Майстер-клас

03.12.2020

Вікторія
КОНДРАТОВА
Олена
ЧЕРНЕЦЬКА
Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК

Тренінг

03.12.2020

Оксана
МОЛЧАНОВА

Онлайн

Вчителі-дефектологи,
практичні психологи
закладів загальної середньої
освіти
Вчителі початкових класів

Майстер-клас

10.12.2020

Валентина
ВОЙТКО

Онлайн

Семінарпрактикум

10.12.2020

Онлайн

Вчителі математики

Практикум

14.1215.12.2020

Вікторія
КОНДРАТОВА
Олена
ЧЕРНЕЦЬКА
Любов ТКАЧЕНКО

Вчителі біології

Практикум

14.1215.12.2020

Оксана
БОГДАНОВА

Очна

Вчителі історії

Семінар
(1 засідання)

15.1216.12.2020

Наталія
ЧЕРТКОВА
Інна

Очна

Педагогічні працівники
різних фахів, керівники
закладів
Вчителі початкових класів

Тренінг

(перенесено з
24.09.2020)

Онлайн

Онлайн

Очна
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Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до зовнішнього
незалежного оцінювання з англійської мови
Актуальні аспекти підвищення рівня педагогічної
майстерності вчителя у підготовці учнів до ЗНО з хімії
(теорія і практика)
Презентаційні матеріали як засіб удосконалення
професійного рівня педагога (Презентації, буктрейлери,
відеоролики)
STREAM-освіта: теоретичні та практичні аспекти
впровадження
Викладання предметів духовно-морального
спрямування: сучасні підходи

Вчителі англійської мови

Семінар

16.1217.12.2020

Вчителі хімії

Практикум

16.1217.12.2020

Майстер-клас

17.12.2020

Учителі української
літератури та зарубіжної
літератури
Педагогічні працівники
закладів дошкільної освіти
Вчителі предметів духовноморального спрямування

Практикум

ВІДІБОРЕНКО
Ірина КОСА
Юлія ЗАДУБНЯК

Очна

Тетяна ЦІПЕРКО

Очна

Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК

Очна

18.12.2020 Наталія ГАГАРІНА

Очна

терміни Олександр ЖОСАН Онлайн
будуть
повідомлені
додатково
ФАКТ (форум активних, креативних, творчих):
Методисти методичних Форум активних, терміни
Тетяна
Очна
«Підвищення рівня фахової майстерності педагогічних кабінетів (центрів) органів
ЖЕЛЄЗНОВА,
креативних,
будуть
працівників у форматі здоров’я «плюс»: креативність,
управління освітою
творчих вчителів повідомлені Сергій ТКАЧЕНКО
комунікація, колаборація, компетентність
райдержадміністрацій,
основ здоров’я та додатково
виконавчих комітетів
міських рад міст обласного педагогів, які
викладають
значення, міських,
селищних, сільських рад
факультативні
об’єднаних територіальних
курси
громад, учителі, які
здоров’язбевикладають основи здоров’я режного профіла
та впроваджують
ктич-ного
здоров’язбережні
спрямування
превентивні проекти
(обмін досвідом)
Навички «4 К» педагогу сучасної школи
Завідувачі (директори),
Практикум
Олена
терміни
Онлайн
методисти методичних
(Літня школа)
ПОЛОВЕНКО,
будуть
кабінетів (центрів) органів
Оксана
повідомлені
управління освітою
ПОБЕРЕЖЕЦЬ,
додатково
райдержадміністрацій,
Людмила
виконавчих комітетів
КІРІШКО,
міських рад міст обласного
Валентина
значення,
ТРУБІНА
міських, селищних,
Семінар
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сільських рад об’єднаних
територіальних громад,
керівники закладів освіти,
директори, консультанти
професійного розвитку
Особливості викладання предметів освітньої галузі
Вчителі предметів освітньої
Семінар
«Технології» в контексті оновлених програм та
галузі «Технології»
реалізації Концепції «Нова українська школа»
Долинського,
(регіональний науково-практичний семінар)
Новгородківського,
Петрівського, Устинівського
районів
Реалізація завдань з питань адвокації, планування,
Учителі, які викладають
Семінармоніторингу та оцінки заходів упровадження
основи здоров’я та
практикум (звіт)
здоров'язбережних превентивних проєктів: від теорії до
впроваджують
практики (Творча майстерня, І засідання (І група))
здоров’язбережні
превентивні проєкти

терміни
будуть
повідомлені
додатково

Марина ЧАЛА
Олександр
ШОВЕНКО
Олена
ТАТАРЕНКО

Онлайн

терміни
будуть
повідомлені
додатково

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА
Сергій
ТКАЧЕНКО

Очна

