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Освітянам 

Києво-Святошинського району 

 
Освітній процес у 2018/2019 навчальному році буде будуватись на засадах 

Нової української школи. Суспільство знань, основними ресурсами якого є інтелект, 

знання, компетентності, ціннісні орієнтири, бачить педагога нової формації 

компетентним, умотивованим, кваліфікованим. Це творча, незалежна, 

конкурентоспроможна, різнобічна,  морально і духовно розвинена людина, яка 

любить свою роботу і своїх вихованців. 

Педагог нової формації перебуває в авангарді суспільних та освітніх 

перетворень, виконує в освітньому процесі ролі наставника, коуча, фасилітатора та 

тьютора. Він  має академічну свободу й розвивається професійно впродовж життя. 

Функція вчителя Нової української школи полягає в його вмінні організувати 

компетентнісне навчання, забезпечити інтегрованість змісту.  

Маленькі представники нового покоління, які вперше ввійдуть у школи 

України цього року, вже живуть у світі, де успішним стає той, хто активно діє, бере 

на себе відповідальність, відчуває власну гідність. Батьки й учні мають велику 

надію, що навчання в реформованій школі буде цікавим і корисним, розвивальним і 

дослідницьким, гуманним і патріотичним. 

Шановні освітяни, я вдячний Вам за Вашу копітку працю, за ваше бажання 

виховати достойних і чесних, порядних та свідомих українців, які будуть 

розбудовувати Україну, прославляти її та пишатися тим, що вони українці. Бажаю 

вам наснаги, сил, творчого зросту, родинного затишку та достатньо часу для 

милування рідними краєвидами 

 

З повагою Микола Івашко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Протокол № 6 засідання колегії 

відділу освіти 

від 26 червня 2018 року 

 

Основні заходи відділу освіти,  

районного методичного центру, закладів освіти 

на 2018/2019 навчальний рік 
СЕРПЕНЬ 2018 

14.08-16.08 Огляд готовності закладів освіти до нового навчального року 

23.08 
День Державного прапора України (Відзначається щорічно відповідно до Указу 

Президента України № 987/2004 від 23.08.2004 р.) 

24.08 Заходи з відзначення 27-ої річниці Незалежності України  

29-31.08 Засідання педагогічних рад закладів загальної середньої освіти 

Серпень 
Колегія Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської 

області  «Про підготовку закладів освіти району до нового навчального року» 

Серпень Обласна стратегічна сесія освітян «Нова українська школа – школа успіху»  

Серпень 
ІІ етап стратегічної сесії педагогічних працівників району «Нова українська 

школа – школа успіху»  
 

ВЕРЕСЕНЬ 2018 

01.09 День знань. Перший урок 

04.09-10.09 Дні відкритих дверей у закладах позашкільної освіти  району  

08.09 Міжнародний день писемності 

08.09 
День фізичної культури і спорту в Україні (Відзначається щорічно в другу 

суботу вересня відповідно до Указу Президента України № 340/94 від 

29.06.1994 р.) 

10 по 27.09 Обласний та Всеукраїнський олімпійські тижні 

15.09 Міжнародний день демократії  

15.09-22.09 

Огляд готовності закладів освіти до опалювального сезону 

Огляд готовності ДЗО до нового навчального року та роботи в осінньо-

зимовий період 

21.09 Міжнародний день миру  

27.09 Всесвітній день туризму 

27.09 Загальнонаціональне свято «День вихователя і всіх дошкільних працівників»   

28.09 
100 років від дня народження Сухомлинського В. О.(1918-1970), українського 

педагога, письменника 

30.09 Всеукраїнський день бібліотек  

Вересень 
Районний етап обласного конкурсу туристичного фото «Неосяжна моя, 

Україно!» (ВЦТДЮ) 

Вересень-

жовтень 

(до 25.10) 

Районний етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року 2018 – 

припутень»  (дикий лісовий голуб)   (РЦЕНТУМ) 

 

ЖОВТЕНЬ 2018 

01.10 Виховні заходи до Дня ветерана та Міжнародного дня людей похилого віку  

01.10 Міжнародний день музики  

02.10 Міжнародний день боротьби проти насилля 

05.10 Всесвітній день вчителя (заклади освіти) 

07.10 
День працівників освіти (Відзначається щорічно в першу неділю жовтня 

відповідно до Указу Президента України № 513/94 від 11.09.1994 р) 
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10.10-31.10 І (шкільний) етап всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

14.10 День українського козацтва 

14.10 День захисника України (Указ Президента України № 806/2014 від 14.10.2014) 

18.10 Міжнародний день шкільних бібліотек 

20.10 
Районний етап обласного конкурсу  фестивалю - огляду   дитячих театральних  

колективів «Театральні обрії» (РЦТМ «Оберіг») 

28.10 День визволення України від фашистських загарбників  

28.10 Європейський день навколишнього середовища  

29.10-04.11 Проведення заходів згідно з планом роботи на осінні канікули  

Жовтень-

березень 

Районний етап природоохоронної акції з поліпшення стану довкілля «Зелена 

естафета» (РЦЕНТУМ) 

Жовтень 
Районний етап Всеукраїнського заочного конкурсу робіт юних фотоаматорів 

«Моя Україно!» (ВЦТДЮ) 

Жовтень 
Районний етап обласного профорієнтаційного змагально-мотиваційного заходу 

серед учнівських команд «Обери майбутнє» (навчальні заклади) 

Жовтень 
Районні змагання серед учнівської молоді із судно модельного спорту (моделі 

довжиною до 600 мм) (РЦНТТУМ «Шанс») 

Жовтень 

Звітні концерти творчих колективів з присвоєння й підтвердження почесних 

звань «Народний художній колектив», «Зразковий художній колектив» (за 

окремим графіком) 

Жовтень Районні змагання з футболу 

 

ЛИСТОПАД 2018 

до 04.11 Проведення заходів згідно з планом роботи на осінні канікули  

03.11-14.11 
Проведення районного конкурсу-виставки промислового дизайну  «Арт-

факторія» (РЦТМ «Оберіг») 

09.11 День української писемності та мови  

06.11.-29.11 ІІ (районний) етап всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

19.11-30.11 
Проведення  районної  виставки – конкурсу «Чарівна палітра» на тему  «Моє 

рідне позашкілля» (РЦТМ «Оберіг») 

21.11 
День Гідності та Свободи (Указ Президента № 872/2014 від 13.11.2014 р.) 

(навчальні заклади) 

22.11 Відзначення 100 річчя позашкілля в Україні (заклади освіти) 

24.11 

Виховні заходи з нагоди Дня пам’яті жертв голодоморів (Відзначається 

щорічно у четверту суботу листопада відповідно до Указу Президента 

№ 1310/98 від 26.11.1998 р.). Всеукраїнська акція «Засвіти свічку»  

Листопад Районна виставка-конкурс дитячого малюнка «Право очима дітей» (ВЦТДЮ) 

Листопад 
Змагання з настільного тенісу (зональні, фінальні) на першість Києво-

Святошинського району серед закладів загальної середньої освіти району 

Листопад 
Районний етап обласної виставки-конкурсу дитячого малюнка «Право очима 

дітей» (ВЦТДЮ) 

Листопад Місячник здорового способу життя  

Листопад Проведення ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови ім. П. Яцика  

Листопад 
Проведення ІІ етапу VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу 

учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка (РМЦ) 

Листопад Районний етап обласних змагань «Футбольні надії Київщини» 

 

ГРУДЕНЬ 2018 

01.12 Всесвітній день боротьби зі Снідом 

01.12.-18.12 ІІ (районний) етап всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів 

01.12-15.12 
Районний етап Всеукраїнської виставки дитячих робіт «Новорічна композиція» 

(РЦЕНТУМ) 
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02.12.-05.12 
Благодійні акції «У колі друзів», «Турбота» для дітей з особливими потребами 

(Вишнівський ЦТДЮ) 

03.12 Міжнародний день інвалідів  

05.12 Міжнародний день волонтерів  

06.12 День Збройних Сил України 

06.12-10.12 Всеукраїнський тиждень права  

07.12 День місцевого самоврядування в Україні  

08.12 Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення  

10.12 Всесвітній день футболу (навчальні заклади) 

Грудень Сковородинські  читання (районний етап) 

19.12 День Святого Миколая (благодійні акції) 

28.12-13.01 Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом) 

Грудень Новорічні свята, карнавали  

Грудень ІІІ етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика 

Грудень 
ІІІ етап VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Грудень Районний етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

Грудень 
Районний етап Міжнародного еколого-валеологічного конкурсу «Загадкове 

життя домашніх улюбленців»(РЦЕНТУМ) 

Грудень 
Змагання з шахів (зональні,фінальні) на першість Києво-Святошинського 

району серед загальноосвітніх шкіл району 
 

СІЧЕНЬ 2019 

01.01-13.01 Організація та проведення зимових канікул (за окремим планом) 

07.01 Різдво Христове 

22.01 День Соборності та Свободи України  

27.01 Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту 

29.01 День пам'яті героїв Крут 

Січень 
Районний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста» Тема: «Раціональне природокористування» (РЦЕНТУМ) 

Січень ІV етап Міжнародного конкурсу з української мови ім. П.Яцика 

Січень ІІІ (обласний) етап учнівських олімпіад з навчальних предметів 

Січень ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

Січень Інтернет – олімпіада з астрономії 

Січень Проведення районного   конкурсу  колядок і щедрівок (РЦТМ «Оберіг») 

Січень Районний етап Всеукраїнської експедиції «Історія міст і сіл України» 

(ВЦТДЮ) 

Січень Районний етап Всеукраїнського юнацького фестивалю «В об’єктиві 

натураліста»(РЦЕНТУМ) 

Січень Районний етап Всеукраїнської акції «Годівничка» (РЦЕНТУМ) 

Січень 
Районний етап Всеукраїнського відкритого конкурсу «Космічні фантазії» 

(РЦНТТУМ «Шанс») 
 

ЛЮТИЙ 2019 

18.02-27.02 
Районний поетичний конкурс, присвячений воїнам-захисникам  АТО, Небесній 

Сотні  (РЦТМ «Оберіг») 

20.02 День героїв небесної сотні 

21.02 
Міжнародний день рідної мови (навчальні заклади)ІІІ (обласний) етап 

учнівських олімпіад з навчальних предметів 

Лютий ІІІ (обласний) етап учнівських олімпіад з навчальних предметів 

Лютий ІІ (обласний) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН 

Лютий Районний етап обласного конкурсу   виконавців сучасної пісні «Калиновий 
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дзвін» 

Лютий Районні змагання з баскетболу 

Лютий 
Районний етап Всеукраїнської виставки-конкурсу робіт гуртківців початкового 

технічного моделювання (РЦНТТУМ «Шанс») 

Лютий 
Районний етап обласного конкурсу плакатів «Безпека дорожнього руху – це 

життя» (ВЦТДЮ) 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2019 

01.03.-31.03 Атестація педагогічних кадрів закладів освіти району 

05.03 Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

09.03-10.03 Дні вшанування пам’яті Т.Г.Шевченка 

11.03-22.03 
Районна виставка конкурс декоративно-ужиткового мистецтва «Україна – 

рідний край» 

12.03.-16.03 Тиждень безпеки руху. Тиждень безпеки життєдіяльності в ДНЗ району 

16.03 Районний етап Інтелектуальної олімпіади 

20.03 Всесвітній День Землі  

20.03 
Підведення підсумків районного етапу природоохоронної акції з поліпшення 

стану довкілля «Зелена естафета» (очний етап)(РЦЕНТУМ) 

25.03-07.04 
Проведення заходів згідно з планом роботи на весняні канікули (за окремим 

планом) 

до 28.03 Районний конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея»(РЦЕНТУМ) 

Березень 
Участь закладів освіти району в Х Міжнародній виставці «Сучасні заклади 

освіти – 2019» 

Березень Районний етап Всеукраїнської акції «День зустрічі птахів» (РЦЕНТУМ) 

Березень 
ІІ етап Всеукраїнського літературного конкурсу «Вірю в майбутнє твоє, 

Україно!» (РМЦ) 
 

КВІТЕНЬ 2019 

01.04-12.04 Районна виставка-конкурс писанок «Великоднє диво»(РЦТМ «Оберіг») 

 02.04 Міжнародний день дитячої книги  

 07.04 Всесвітній день здоров’я  

15.04 Український день навколишнього середовища   

22.04 Міжнародний день Землі  

26.04 Заходи у зв’язку з роковинами Чорнобильської катастрофи /33 річниця/  

Квітень Районна виставка-конкурс писанок «Великоднє диво»  (РЦТМ «Оберіг») 

Квітень 

Районні акції в рамках Всеукраїнського тижня охорони навколишнього 

середовища «День Землі», «День довкілля», «До чистих джерел», «Зробимо 

Україну чистою» (РЦЕНТУМ) 

Квітень 
Районний етап обласного  конкурсу на кращий суспільно значущий проект 

учнівського самоврядування 

Квітень 
ІІІ етап Всеукраїнського літературного конкурсу «Вірю в майбутнє твоє, 

Україно!» 

Квітень 
Змагання з легкої атлетики на першість Києво-Святошинського району серед 

закладів загальної середньої освіти району 

Квітень 
Змагання «Старти надій» на першість Києво-Святошинського району серед 

закладів загальної середньої освіти району 

Квітень 

Районний етап Всеукраїнського конкурсу серед команд веселих та 

найкмітливіших юних інспекторів руху ‒ 2019 спільно з управлінням 

превентивної діяльності ГУ Національної поліції у Київській області 
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ТРАВЕНЬ 2019 

08.05-10.05 

Міжнародні дні пам’яті та скорботи за загиблими під час Другої Світової війни. 

Участь закладів освіти у заходах з відзначення 74-ї річниці Перемоги над 

нацизмом в Європі та 74-ї річниці завершення Другої світової війни  

13.05-18.05 Державна підсумкова атестація випускників початкової школи 

15.05 Міжнародний день родини  

18.05 Міжнародний день музеїв  

18.05 Заключний фестиваль-дійство «Обереги любові» (РЦТМ «Оберіг») 

25.05 Святкування останнього дзвоника  

31.05 Всесвітній день боротьби з тютюнопалінням (навчальні заклади) 

Травень 
Державна підсумкова атестація випускників 11-х класів закладів загальної 

середньої освіти 

Травень 
Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри 

«Сокіл» («Джура») 

Травень Творчий звіт (ВЦТДЮ) 

 

ЧЕРВЕНЬ 2019 

01.06 Міжнародний день захисту дітей  

01.06-30.06 Організація діяльності літніх мовних таборів 

01.06-10.06 Державна підсумкова атестація випускників  школи ІІ ступеня 

28.06 День Конституції України  

30.06 
День молоді  

День молодіжних та громадських організацій  

Червень  
Державна підсумкова атестація випускників 11-х класів закладів загальної 

середньої освіти 

Червень Випускні вечори  

Червень Укомплектування інформаційно-методичного  вісника 

 

ЛИПЕНЬ 2019 

01.07.-31.07 Виїзне оздоровлення учнів 

01.07.-31.07 Підготовка закладів освіти до нового навчального року 

01.07.-31.07 
Підготовка матеріалів до серпневої конференції педагогічних працівників 

закладів освіти 
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Знаменні дати 2018/2019 навчального року 

 
СЕРПЕНЬ 2018 року 

02.08 

- 

- 

- 

 

День пророка Іллі 

130 років з дня народження Костя Буревія (1888-1934), поета, письменника, 

літературознавця, літературного критика, драматурга, театрознавця, 

перекладача, громадського діяча, репресованого 

04.08 

- 

- 

 

 

День національної поліції України 

140 років з дня народження Антіна Крушельницького (1878-1937), 

письменника, літературознавця, літературного критика, журналіста, 

громадського і державного діяча, міністра освіти УНР 

06.08 

- 

- 

- 

- 

День Повітряних Сил Збройних Сил України 

Всесвітній день боротьби за заборону ядерної зброї (День Хіросіми) 

Міжнародний день «Лікарі світу за мир» 

День залізничника 

08.08 
- 

- 

День військ зв’язку України 

Міжнародний день альпінізму 

09.08 
- 

- 

День святого великомученика і цілителя Пантелеймона 

Міжнародний день корінних народів світу 

12.08 
- 

- 

Міжнародний день молоді 

День фізкультурника 

13.08 

- 

- 

- 

 

День працівників ветеринарної медицини 

День будівельника 

120 років з дня народження Володимира Заболотного (1898-1962), архітектора, 

засновника і президента Академії архітектури України 

14.08 - Медовий Спас 

15.08 
- 

- 

190 років з дня народження Степана Пономарьова (1828-1913), філолога, 

бібліографа 

17.08 
- 

 

50 років з дня народження Андрія Кузьменка (псевдонім - Кузьма) (1968-2015), 

музиканта, співака, продюсера, актора 

19.08 

- 

- 

- 

Преображення Господнє. Яблучний спас 

Всесвітній день гуманітарної допомоги 

День пасічника 

23.08 

- 

- 

- 

День Державного Прапора України 

Європейський День пам’яті жертв сталінізму і нацизму 

Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її ліквідації 

24.08 

- 

- 

 

- 

 

 

 

День незалежності України (1991) 

150 років з дня народження Максима Славинського (1868-1945), громадського 

і політичного діяча, поета, дипломата, публіциста 

120 років з дня народження Олександра Горського (1898-1983), організатора 

кіновиробництва, директора Ялтинської, Київської та Одеської кіностудій, 

директора студії кіноактора Київської кіностудії художніх фільмів імені  

О.П. Довженка 

26.08 - День авіації України 

27.08 
- 

- 

Свято Жнив 

День шахтаря 

28.08. 
- 

- 

Успіння Пресвятої Богородиці. Перша Пречиста 

100 років з дня народження Олени Яблонської (1918-2009), художниці, графіка 

29.08 

- 

- 

 

Міжнародний день дій проти ядерних випробувань 

Перенесення Нерукотворного Образа Господнього. Горіховий Спас. 
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- 

 

 

- 

 

150 років з дня народження Людмили Старицької-Черняхівської (1868-1941), 

письменниці, громадської діячки, драматурга, перекладача, театрознавця, 

літературознавця 

130 років з дня народження Олександра Петлюри (1888-1951), військового 

діяча, полковника Армії УHP 
 

ВЕРЕСЕНЬ 2018 року 

01.09 

- 

- 

 

День знань 

100 років з дня народження Ігоря Качуровського (1918-2013), письменника, 

перекладача, літературознавця, педагога, журналіста 

02.09 

- 

- 

- 

 

 

День нотаріату 

День підприємця України 
110 років з дня народження Валентина Глушка (1908-1989), інженера, вченого в галузі 

ракетно-космічної техніки, основоположника рідинного ракетного двигунобудування 

04.09 

- 

 

- 

 

Підняття  жовто-блакитного прапору над будинком Верховної Ради України 

(1991 рік) 

140 років з дня народження Федора Крижанівського (1878-1938), громадського 

і політичного діяча, організатора кооперативного руху 

05.09 

- 

- 

 

Міжнародний день благодійності 

День памяті - 100 років з дня початку «червоного терору» - злочинної 

репресивної політики комуністичного режиму 

06.09 

- 

 

 

90 років з дня народження Миколи Ярмаченка (1928-2010), педагога, 

засновника і першого президента Національної академії педагогічних наук 

України 

07.09 
- 

 

90 років з дня народження Ігоря-Ореста Богачевського (1928-2010), фізика, 

конструктора космічних кораблів 

08.09 

- 

- 

- 

- 

- 

 

День фізичної культури і спорту України 

День українського кіно 

Міжнародний день письменності 

Міжнародний день солідарності журналістів 

120 років з дня народження Наталії Ужвій(1898-1986), актриси, народної 

артистки СРСР, голови Українськоготеатрального товариства 

09.09 

- 

- 

- 

Міжнародний день краси 

День пам’яті жертв фашизму 

День танкістів 

10.09 
- 

 

100 років з дня народження Ольги Авілової (1918-2009), лікаря-пульмонолога, 

хірурга 

11.09 - Тиждень освіти дорослих 

13.09 - День комп’ютерника і програміста 

15.09 

- 

- 

- 

- 

 

День винахідника і раціоналізатора України 

День народження Google 

Міжнародний день демократії 

100 років з дня народження Євгена Стахіва(1918-2014), громадського і 

політичного діяча 

16.09 

- 

- 

- 

Всенародний День Батька 

День працівника лісу 

Міжнародний день збереження озонового шару 

17.09 - День працівників цивільного захисту України (День рятівника) 

20.09 
- 

 

80 років з дня народження Наталії Лотоцької (1938-2007), актриси театру та 

кіно, народної артистки України 
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21.09 
- 

- 

Міжнародний День миру 

Різдво Пресвятої Богородиці. Друга Пречиста 

22.09 - День партизанської слави України 

23.09 - День машинобудівника України 

25.09 

- 

 

 

80 років з дня народження Ігоря Ґерети (1938-2002), археолога, 

мистецтвознавця, історика, поета, педагога, громадського і політичного діяча, 

заслуженого діяча мистецтв України 

26.09 
- 

- 

Європейський день мов 

Міжнародний день боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї 

27.09. 
- 

- 

Воздвиження Хреста Господнього  

Всесвітній день туризму 

28.09 
- 

 

100 років з дня народження Василя Сухомлинського (1918-1970), педагога, 

письменника, публіциста 

29.09 
- 

- 

Всесвітній день серця 

День пам’яті трагедії Бабиного Яру 

30.09 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

День мучениць Віри, Надії, Любові та їхньої матері Софії 

Всеукраїнський День бібліотек  

Всеукраїнський день дошкілля 

День усиновлення 

Міжнародний день перекладача 

Міжнародний день глухих 

110 років з дня народження Давида Ойстраха (1908-1974), скрипаля, 

диригента, педагога 
 

ЖОВТЕНЬ 2018 року 

01.10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Всесвітній День архітектора 

Міжнародний день лікаря 

Міжнародний день людей похилого віку 

Міжнародний день музики 

День ветерана 

День геронтолога 

160 років з дня народження Адріана Кащенка (1858-1921), етнографа, 

письменника 

02.10 
- 

- 

Міжнародний день боротьби проти насилля 

Міжнародний день соціального педагога  

04.10 

- 

- 

- 

 

Всесвітній день тварин 

Всесвітній тиждень космосу 

150 років з дня народження Кирила Студинського(1868-1941), філолога-

славіста, літературознавця, письменника,громадського діяча 

05.10 

- 

- 

- 

Всесвітній день учителів 

Всесвітній день посмішки 

День працівників карного розшуку 

06.10 
- 

 

Всесвітній день охорони місць проживання (Всесвітній день середовища 

проживання) 

07.10 

- 

- 

 

День працівників освіти України 

90 років з дня народження Івана Горбаня (1928-2000), науковця у галузі 

фізичної оптики, одного із засновників Українського фізичного товариства 

08.10 
- 

- 

Міжнародний день поштової служби 

День юриста України 

10.10 

- 

- 

 

Всесвітній день охорони психічного здоров’я 

День працівників стандартизації та метрології України 

 



13 

 

11.10 
- 

- 

Всесвітній день зору 

Міжнародний день дівчаток 

13.10 - Міжнародний день зменшення ризику природних катастроф 

14.10 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Покрова Пресвятої Богородиці 

День захисника України 

День українського козацтва  

День художника України 

Міжнародний день стандартизації 

100 років з дня народження Пелагеї Стельмащук- Шмигельської (1918-1999), 

учасниці підпілля ОУН, зв’язкової УПА 

15.10 

- 

- 

- 

Міжнародний день сільських жінок 

Всесвітній день здорового харчування 

75 років з дня народження Андрія Антонюка (1943-2013), художника 

16.10 - Всесвітній день продовольства 

17.10 - Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 

18.10 

- 

- 

- 

 

Європейський День боротьби з торгівлею людьми 

Україна увійшла до Ради Європи 

150 років з дня народження Євгенії Ярошинської (1868-1904), письменниці, 

перекладача, етнографа, педагога,громадського діяча 

19.10 - День Апостола Фоми 

20.10 

- 

- 

- 

- 

Міжнародний день авіадиспетчера 

Міжнародний день кухаря і кулінара 

Всесвітній день статистики 

День військового зв’язківця 

21.10 - День працівників харчової промисловості 

22.10 
- 

- 

Всесвітній день людей з вадами мовлення 

Міжнародний день шкільних бібліотек 

24.10 

- 

- 

- 

Міжнародний день Організації Об’єднаних Націй (ООН)  

Всесвітній день інформації щодо розвитку 

Тиждень роззброєння (24-30 жовтня) 

25.10 

- 

- 

 

День народження Національної спілки художників України 

140 років з дня народження Костянтина Лебединцева (1878-1925), вченого, 

математика 

27.10 - Всесвітній день аудіовізуальної спадщини 

28.10 

- 

- 

- 

 

- 

День визволення України від німецько-фашистських загарбників (1944) 

Міжнародний день анімації 

80 років з дня народження Лідії Гук (1938-2011), лікаря, політв’язня 

радянського режиму 

День автомобіліста і дорожника 

31.10 

- 

- 

- 

- 

День апостола та євангеліста Луки 

Міжнародний день Чорного моря 

Міжнародний день економії 

80 років з дня народження Леоніда Череватенка (1938-2014), поета, 

літературознавця, перекладача, кіносценариста, кінокритика 

 

ЛИСТОПАД 2018 року 

01.11 
- 

- 

День народження Європейського союзу  

День вегана 

02.11 
- 

- 

Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів 

День пам’яті – 310 років з дня Батуринської трагедії (02.11.1708) 
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03.11 

- 

- 

- 

- 

 

День інженерних військ України 

День ракетних військ і артилерії України 

День чоловіків 

120 років з дня народження Дмитра Фальківського (1898-1934), письменника, 

сценариста 

04.11 

- 

- 

- 

День Казанської ікони Божої Матері 

День залізничника 

День працівника соціальної сфери України 

05.11 
- 

 

80 років з дня народження Стефанії Шабатури (1938-2014), художниці, 

політв’язня радянського режиму, члена Української гельсінської групи 

06.11 

- 

 

- 

Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під 

час війни та збройних конфліктів 

День визволення Києва 

08.11 

- 

- 

- 

- 

 

- 

Всесвітній день містобудування (урбанізму) 

Всесвітній день якості 

Міжнародний день КВК 

100 років з дня народження Дмитра Прилюка (1918-1987), журналіста, 

письменника, публіциста, вченого, педагога, засновника українського 

журналістикознавства 

90 років з дня народження Леоніда Тарабаринова (1928-2008), актора, 

педагога, народного артиста України 

09.11 

- 

- 

- 

- 

- 

День Преподобного Нестора-літописця Печерського  

День української писемності  та мови 

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва 

День книги рекордів Гіннеса 

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму 

10.11 

- 

- 

- 

- 

 

Всесвітній день молоді 

Всесвітній день науки 

Міжнародний день бухгалтерії 

140 років з дня народження Віктора Куща (1878-1942), військового діяча, 

генерал-хорунжого Армії УНР 

12.11 

- 

- 

 

День фахівця з безпеки 

210 років з дня народження Осипа Бодянського (1808-1877), філолога, 

історика, фольклориста, перекладача, видавця 

13.11 - Міжнародний день сліпих 

14.11 

- 

- 

- 

Всесвітній день географічних інформаційних систем 

Всесвітній день боротьби із захворюванням на діабет 

Міжнародний день логопеда 

15.11 
- 

- 

Міжнародний день відмови від паління 

Міжнародний день філософії 

16.11 

- 

- 

- 

 

Міжнародний день толерантності 

День працівників радіо, телебачення та зв’язку України 

150 років з дня народження Богдана 

Кістяківського (1868-1920), правознавця, громадського діяча, філософа 

17.11 
- 

- 

Міжнародний день студентів 

110 років з дня народження Григорія Кочура (1908-1994), поета, перекладача 

18.11 
- 

 

100 років з дня народження Михайла Масютка (1918-2001), письменника, 

політв’язня радянського режиму 

19.11 

- 

- 

- 

Всесвітній день чоловіків 

День працівників гідрометеорологічної служби 

День працівника сільського господарства України 
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20.11 - Всесвітній день дитини 

21.11 

- 

- 

- 

- 

- 

Собор Архістратига Михаїла 

День Гідності та Свободи 

Всесвітній день телебачення 

Всесвітній день вітань 

Всесвітній день рибальства 

22.11 - День подяки 

23.11 - Чорна п’ятниця 

24.11 

- 

- 

- 

- 

- 

День завоювання друзів 

День пам’яті жертв голодоморів 

День пам’яті - 85-ті роковини Голодомору 1932-1933 років в Україні 

120 років з дня народження Миколи Кричевського (1898-1961), художника, 

графіка, театрального декоратора 

100 років з дня народження Юліана Ковальського (1918-1943), військового і 

політичного діяча, сотника УПА 

25.11 

- 

- 

- 

 

Святителя Іоанна Золотоустого 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок 

180 років з дня народження Івана Нечуя- Левицького (1838-1918), 

письменника, етнографа, фольклориста, педагога 

27.11 - День заснування Національної Академії Наук України 

29.11 
- 

 

240 років з дня народження Григорія Квітки- Основ’яненка (1778-1843), 

письменника, громадського діяча 

30.11 

- 

- 

- 

Всесвітній день інформації 

Міжнародний день захисту інформації 

День домашніх тварин 

 

ГРУДЕНЬ 2018 року 

01.12 

- 

- 

- 

Всесвітній день боротьби зі СНІДом 

День працівників прокуратури України 

100 років з дня народження Платона Майбороди (1918-1989), композитора 

02.12 - Міжнародний день боротьби за скасування рабства 

03.12 
- 

- 

Всесвітній день комп’ютерної графіки 

Міжнародний день людей з інвалідністю  

04.12 
- 

- 

Введення у Храм Пресвятої Богородиці. Третя Пречиста 

День інформатики 

05.12 

- 

- 

- 

- 

 

Всесвітній день грунтів 

Всесвітній день волонтерів  

День працівників статистики в Україні 

140 років з дня народження Олександра Олеся (справжнє ім’я та прізвище - 

Олександр Кандиба) (1878-1944), поета, драматурга, громадського діяча 

06.12 - День Збройних Сил України  

07.12 

- 

- 

- 

- 

 

День великомучениці Катерини 

Міжнародний день цивільної авіації 

День місцевого самоврядування в Україні 

130 років з дня народження Левка (Льва) Лепкого (1888-1971), письменника, 

видавця, редактора, композитора, художника 

08.12 
- 

 

140 років з дня народження Михайла Омеляновича- Павленка (1878-1952), 

військового діяча, генерал-полковника Армії УНР 

09.12 
- 

 

Міжнародний день пам'яті жертв злочинів геноциду, вшанування їхньої 

людської гідності і попередження цих злочинів 



16 

 

- 

- 

Міжнародний день боротьби з корупцією 

День благодійності 

10.12 

- 

- 

- 

День захисту прав людини 

День Нобеля 

Всесвітній день футболу 

11.12 - Міжнародний День Гір 

12.12 
- 

- 

День сухопутних військ України 

90 років з дня народження Леоніда Викова (1928-1979), актора театру і кіно, 

режисера, сценариста, народного артиста УРСР 

13.12 

- 

- 

 

 

Святого апостола Андрія Первозванного 

90 років з дня народження Євгена Сверстюка(1928-2014), літературного 

критика, перекладача, публіциста, філософа, педагога, політв’язня радянського 

режиму, громадського і релігійного діяча 

14.12 
- 

 
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

15.12 
- 

- 

День працівників суду України 

Міжнародний день чаю 

17.12 

- 

- 

- 

 

День працівника державної виконавчої служби 

День пам’яті великомучениці Варвари 

110 років з дня народження Юрія Шевельова (1908-2002), вченого-славіста, 

мовознавця, літературознавця, педагога 

18.12 - Міжнародний день мігрантів 

19.12 
- 

- 

День Святителя Миколи Чудотворця 

День адвокатури України 

Міжнародний день допомоги бідним 

20.12 - Міжнародний день солідарності людей 

21.12 - День народження кросворду 

22.12  
- 

- 

День енергетика 

День працівників дипломатичної служби України 

23.12 

- 

 

- 

 

140 років з дня народження Степана Тимошенка (1878-1972), вченого у галузі 

механіки 

120 років з дня народження Федора Артеменка (1898-1922), військового діяча, 

полковника Армії УНР 

24.12 - День працівників архівних установ України 

25.12 

- 

- 

 

 

Католицьке Різдво 

170 років з дня народження Ореста Левицького (1848-1922), історика, 

археографа, архівіста, етнографа, літературознавця, письменника, академіка 

Української академії наук 

26.12 

- 

- 

 

День подарунків 

120 років з дня народження Євгена Плужника (1898-1936), поета, перекладача, 

драматурга, репресованого 

28.12 - День календаря 

 
СІЧЕНЬ 2019 року 

01.01 
- 

- 

Новий рік! 

Всесвітній день миру 

06.01 - Святвечір. Багата кутя 

07.01 - Різдво Господа Ісуса Христа 

08.01 - День метро 

11.01 - Всесвітній день «спасибі» 

13.01 - Старий Новий рік 
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14.01 - День Святителя Василя Великого. 

17.01  День дітей-винахідників 

18.01 - Святвечір. Голодна кутя 

19.01 - Богоявлення Господнє. Водохреще 

20.01 
- 

- 

Всесвітній день снігу 

День АР Крим (автономної республіки Крим) 

21.01 - Міжнародний день обіймів 

22.01 
- 

- 

День Соборності  (день Злуки) 

Українська Центральна Рада прийняла Четвертий універсал 

25.01 - День студентів  (Тетянин день) 

27.01 - Міжнародний день пам’яті  жертв Голокосту 

28.01 

- 

- 

- 

Міжнародний день захисту персональних даних 

День відкриття Антарктиди 

Державний прапор України (в цей день 1992 року Верховна Рада України 

офіційно затвердила синьо-жовтий стяг Державним прапором України) 

29.01 
- 

- 

День пам’яті Героїв  Крут 

День мобілізації зусиль проти загрози ядерної війни 

31.01 - Всесвітній день ювеліра 

 

ЛЮТИЙ 2019 року 

02.02 
- 

- 

Всесвітній день водно-болотних угідь 

День бабака 

04.02 - Всесвітній день боротьби проти раку 

05.02 - День безпеки в Інтернеті 

09.02 - Міжнародний день стоматолога 

11.02 - Міжнародний день жінок і дівчаток в науці 

13.02 - Всесвітній день радіо 

14.02 - День всіх закоханих. День Святого Валентина 

15.02 

- 

- 

- 

День пам’яті воїнів – інтернаціоналістів 

День комп’ютерника 

Стрітення Господнє 

17.02 - День спонтанного прояву доброти 

19.02 - Державний герб України 

20.02 
- 

- 

День Героїв Небесної Сотні 

Міжнародний день боротьби за соціальну справедливість у суспільстві 

21.02 - Міжнародний день рідної мови 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2019 року 

01.03 - 

- 

- 

- 

- 

День пам’яті - 75 років з часу Корюківської трагедії (01-02.03.1943) 

Всесвітній день цивільної оборони 

Всесвітній день імунітету 

День «Нуль дискримінації» 

Початок весни 

03.03 - 

- 

- 

Всесвітній день письменника 

Всесвітній день дикої природи 

Всесвітній день дитячого телебачення і радіомовлення 

04.03 - Масляна 

08.03 - Міжнародний жіночий день 

09.03 

- 

 

- 

- 

День народження Тараса Григоровича Шевченка (1814-1861), видатного 

українського  поета, художника, мислителя, просвітника, громадського діяча 

День землевпорядника України 

Міжнародний день ді-джея 
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10.03 - Прощена неділя 

11.03 - Початок Великого посту 

14.03 
- 

- 

День українського добровольця 

Міжнародний день числа «Пі» 

15.03 
- 

- 

Всесвітній день захисту прав споживачів 

Міжнародний день сну 

17.03  

- 

- 

 

- 

- 

День мобілізаційного працівника 

День працівника житлово-комунального господарства і побутового 

обслуговування населення 

Міжнародний день планетаріїв 

Створено Українську Центральну Раду (1917) 

18.03 - День працівника податкової та митної справи України 

20.03 

- 

- 

- 

Всесвітній день Землі 

День весняного рівнодення 

Міжнародний день щастя 

21.03 

- 

- 

- 

- 

- 

Всесвітній день поезії  

Міжнародний день лісів 

Міжнародний день лялькаря 

Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації 

Міжнародний день людини з синдромом Дауна 

22.03 
- 

- 

Всесвітній день водних ресурсів 

День Балтійського моря 

23.03 - Всесвітній день метеоролога 

24.03 

- 

- 

 

Всесвітній день боротьби з туберкульозом 

Міжнародний день права на встановлення істини щодо грубих порушень прав 

людини і гідності жертв 

25.03 
- 

- 

День служби безпеки України  

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі 

26.03 - День Національної гвардії України 

27.03 - Міжнародний день театру 

30.03 - Година Землі 

31.03 - Перехід на літній час 

 
КВІТЕНЬ 2019 року 

01.04 
- 

- 

День Сміху! 

Міжнародний день птахів (день орнітолога) 

02.04 
- 

 

Міжнародний день дитячої книги (відзначається у день народження  

Г.-Х. Андерсена (1805 – 1875), датського письменника-казкаря) 

04.04 

- 

- 

- 

- 

День створення НАТО (1949) 

День веб-майстра 

Міжнародний День бродячих тварин 

Обережно – міни (Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки і 

допомоги в діяльності, пов’язаної з розмінуванням) 

05.04 
- Перша конституція (перша українська конституція була прийнята на зборах 

козацтва біля містечка Тягина на правому березі річки Дністер 1710 року) 

06.04 - Міжнародний день спорту на благо миру та розвитку 

07.04 

- 

- 

Благовіщення Пресвятої Богородиці 

Всесвітній день здоров’я 

День геолога 

11.04 - Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів 
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12.04 

- 

 

- 

- 

- 

Всесвітній день авіації і космонавтики (Міжнародний день польоту людини в 

космос) 

День працівників ракетно-космічної галузі України 

Всесвітній день рок-н-ролу 

День скаута в Україні 

16.04 - Всесвітній день голосу 

17.04 - День пожежної охорони 

18.04 - Міжнародний день пам’яток та історичних місць 

20.04 - Український День навколишнього середовища 

21.04 
- 

- 

Всесвітній день творчості та інноваційної діяльності 

Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя) 

22.04 - Всесвітній день Матері-Землі 

23.04 
- 

- 

Всесвітній день книг і авторського права 

Всеукраїнський день психолога 

24.04 
- 

- 

Міжнародний день ДНК 

Міжнародний день секретаря 

26.04 
- 

- 

Міжнародний день пам’яті жертв чорнобильської катастрофи (1986) 

Міжнародний день інтелектуальної власності 

27.04 - Закінчення Великого посту 

28.04 

- 

- 

- 

Пасха Христова – Великдень 

Всесвітній день охорони праці  

Всесвітній день поріднених міст 

29.04 
- 

- 

День пам’яті всіх жертв застосування хімічної зброї 

Міжнародний день танцю 

30.04 
- 

- 

Міжнародний день джазу 

День прикордонника 
 

ТРАВЕНЬ 2019 року 

01.05 - Свято Весни і  Праці та Міжнародний день солідарності трудящих 

03.05 

- 

- 

- 

День Сонця  

Всесвітній день свободи преси 

День кондитера 

04.03 - Міжнародний день пожежників 

05.05 - Міжнародний день боротьби за права інвалідів 

07.05 - День радіо 

08.05 
- 

- 

День пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни 

Міжнародний день Червоного Хреста і Червоного Півмісяця 

09.05 - День Перемоги 

11.05 
- 

- 

Міжнародний день астрономії 

Всесвітній день мігруючих птахів 

12.05 

- 

- 

- 

Всесвітній день медичних сестер 

День матері в Україні 

Україна стала членом ЮНЕСКО 

15.05 
- 

- 

Міжнародний день захисту клімату 

Міжнародний день сім’ї 

16.05 - День вишиванки 

17.05 - Всесвітній день інформаційної спільноти 

18.05 

- 

- 

- 

- 

- 

День Європи в Україні  

День боротьби за права кримськотатарського народу  

День скорботи і пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу 

День науки в Україні 

Міжнародний день музеїв 
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19.05 - День пам’яті жертв політичних репресій  

20.05 
- 

- 

Всесвітній день метролога 

День банківських працівників України 

21.05 - Всесвітній день культурного різноманіття в ім’я діалогу та розвитку 

22.05 - Міжнародний день біологічного різноманіття 

24.05 
- 

- 

День слов’янської писемності і культури 

Європейський День Парків 

25.05 
- 

- 

День філолога 

День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження України 

26.05 - День хіміка 

29.05 - Міжнародний день миротворців ООН 

30.05 - День жіночої емансипації (День емансипе) 

31.05 - Всесвітній день без  тютюну  
 

ЧЕРВЕНЬ 2019 року 

01.06 - Міжнародний день захисту дітей 

02.06 
- 

- 

День працівників водного господарства України 

День працівників місцевої промисловості України 

04.06 - Міжнародний день безневинних дітей – жертв агресії 

05.06 - Всесвітній день охорони навколишнього середовища 

06.06 
- 

- 

Вознесіння Господнє 

День журналіста України 

08.06 
- 

- 

Всесвітній день океанів 

Міжнародний день домогосподарки і домохазяїна 

09.06 
- 

- 

Міжнародний день друзів 

День працівників текстильної і легкої промисловості 

12.06 - Всесвітній день боротьби з дитячою працею 

14.06 - Всесвітній день донора крові 

15.06  - День захисту людей похилого віку 

16.06 

- 

- 

- 

День Святої Трійці. П’ятидесятниця 

День батька (День тата) 

День медичного працівника  

17.06 - Міжнародний день боротьби з опустелюванням і засухою 

19.06 - Міжнародний день боротьби з сексуальним насильством в умовах конфлікту 

20.06 - Всесвітній день біженців 

21.06 
- 

- 

День літнього сонцестояння 

Міжнародний день скейтбордингу 

22.06 - День скорботи і вшанування пам’яті жертв Війни в Україні 

23.06 
- 

- 

День державної служби ООН 

Міжнародний Олімпійський день 

25.06 

- 

- 

- 

День митної служби України 

Міжнародний день моряка 

День дружби та єднання слов’ян 

26.06 

- 

 

- 

Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх 

незаконного обігу 

Міжнародний день на підтримку жертв тортур 

27.06 - Міжнародний день рибальства 

28.06 - День Конституції України  

29.06 
- 

- 

День винахідника і раціоналізатора 

Міжнародний день тропіків 

30.06 
- 

- 

День молоді 

День молодіжних і дитячих громадських організацій України 
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Циклограма діяльності відділу освіти та районного методичного центру  

на 2018/2019 навчальний рік 

 
Понеділок 

І Оперативні наради працівників відділу освіти та РМЦ 

ІІ Засідання атестаційної комісії 

ІІІ Апаратне навчання 

 

Вівторок 

І Засідання колегії відділу освіти (с., ж. ,г. ,л., к., ч.) 

ІІ Семінар-практикум педагогів-організаторів (л., б.) 

ІІІ 
Семінар-практикум керівників закладів освіти (ж., г., б.) 

Наради директорів закладів освіти (в., л., с., б., т.) 

 

Середа 

І-ІV Оперативні наради працівників РМЦ 

І Засідання ради РМЦ (с, в., л., с, б., т.) 

ІІ 
Семінари-практикуми заступників директорів із  

навчально-виховної роботи (л., с., к.) 

ІІІ 

Семінари-практикуми заступників директорів із виховної роботи (ж., б.); 

Індивідуальні консультації для заступників директорів із навчально-

виховної роботи 

IV 
Індивідуальні консультації для вчителів-предметників  

Методичні заходи  вчителів інформатики 

 

Четвер 

І Методичні заходи  вчителів біології, фізики, математики 

ІІ 
Методичні заходи  керівників гуртків закладів позашкільної освіти  (г., л., б., 

к.) 

ІІІ-IV 
Методичні заходи  вчителів історії, географії,  

Методичні заходи  вчителів київщинознавства, хімії 

IV Методичні заходи  вчителів початкових класів 

 

П’ятниця 

І – IV Індивідуальні консультацї для вчителів-предметників 
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Методичні теми закладів загальної середньої освіти району  

відповідно до вимог Концепції  «Нова українська школа» 

 у 2018/2019 навчальному році 

 

№ 

за/

п 

Назва закладу Методичні теми 

1.  Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

Використання  інтерактивних технологій у роботі  педагогічного 

колективу, діяльності учителів-тьюторів для вибудови 

індивідуальної освітньої траєкторії розвитку здобувачів освіти 

2.  Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Формування ключових компетентностей  здобувачів освіти 

відповідно до вимог Нової української школи 

3.  
Боярський НВК «Колегіум-  

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» 

Формування позитивного іміджу закладу в умовах нового 

освітнього простору  

4.  Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 

Створення умов для реалізації основних напрямків Концепції 

«Нова українська школа» шляхом впровадження освітніх 

технологій та забезпечення індивідуального підходу до навчання 

та виховання 

5.  Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 

Формування ключових компетентностей учнів необхідних для 

самореалізації в житті, навчанні та праці в умовах становлення 

Нової української школи 

6.  
Боярський НВК «Гімназія  

ЗОШ І ступеня» 

Реалізація проекту особистісно орієнтованого зростання учня в 

освітній моделі Боярського академічного ліцею 

7.  Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 
Розроблення та апробація методичного забезпечення  

запровадження системи формувального оцінювання учнів 

8.  Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 
Гуманно-особистісний підхід до дітей в новому освітньому 

просторі 

9.  Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

Рівний доступ до якісної освіти, розвиток інноваційного 

потенціалу особистості, формування життєвих компетенцій 

учнів 

10.  Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 
Система контролю результатів навчальних досягнень учнів в 

умовах модернізації освітнього процесу 

11.  
Білогородська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№1 

Формування ключових компетентностей  здобувачів освіти 

відповідно до вимог нової української школи 

12.  
Білогородська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№2 

Формування  конкурентноспроможної особистості учня через 

педагогіку партнерства 

13.  Бузівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Розвиток життєвих компетенцій учнів засобами особистісно 

орієнтованої системи навчання та виховання  

14.  Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Формування ключових компетентностей учнів у контексті 

суспільних трансформацій та забезпечення рівного доступу до 

реалізації якісної здоров’язбережувальної освіти 

15.  Горенська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Сучасні методики та технології організації освітнього процесу в 

Новій українській школі 

16.  Гореницька ЗОШ І-ІІІ ст 
Від інноваційного змісту освіти через педагогічну майстерність 

учителя до формування компетентної особистості учня 

17.  Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Роль учителя- не як єдиного  наставника та джерела знань, а як 

коуча, фасилітатора, тьютора, модератора в індивідуальній 

освітній траекторії  дитини 
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№ 

за/

п 

Назва закладу Методичні теми 

18.  Забірська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Формування життєвої компетенції та готовності до успішного 

самостійного життя через створення педагогічних і 

психологічних умов для активного духовного, інтелектуального, 

творчого і фізичного розвитку учня 

19.  Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Застосування ефективного науково-методичного та 

педагогічного супроводу формування компетентної національно 

свідомої особистості 

20.  Лісниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Професійний розвиток педагога, володіння сучасними 

практиками, технологіями, методиками, формами й методами 

роботи на засадах інноваційних освітніх підходів для створення 

фундаменту успішності та гармонійного розвитку особистості 

дитини в умовах нової української школи 

21.  
Михайлівсько-Рубежівська  

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Сучасні підходи учителя до реалізації особистісного потенціалу 

кожного учня 

22.  Музичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Створення освітнього розвивального середовища з формування 

ключових компетентностей учнів, необхідних для самореалізації 

в житті, навчання та праці 

23.  Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Формування ключових компетентностей та наскрізних умінь 

учнів шляхом впровадження проектної, командної, групової 

діяльності у педагогічному процесі та створення умов для 

творчої ініціативи й професійного розвитку вчителя як агента 

змін у новому освітньому просторі 

24.  
Петропавлівсько-Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Створення духовно-інтелектуального середовища як засіб 

формування життєвих компетентностей учнів в умовах втілення 

Концепції «Нова українська школа» 

25.  Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Реалізація  саморозвитку дитини через впровадження в практику 

роботи Нової української школи ідей гуманної педагогіки; 

громадянська освіта як один із важливих факторів діяльності 

закладу освіти в умовах впровадження Концепції «Нова 

українська школа»; формування життєвої компетентності 

особистості на основі впровадження технологій критичного 

мислення. 

26.  
Софіївсько-Борщагівський НВК 

«СЗОШ І-ІІІ ступенів- 

   ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Діяльність Софіївсько-Борщагівського НВК  з реалізації підходів 

формування особистості вчителя як коуча, фасилітатора, 

тьютора,  модератора, зорієнтованого на індивідупально-освітні 

проблеми учня в умовах Нової української школи 

27.  Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Формування позитивного іміджу школи, як центру розвитку 

успішної, конкурентноспроможної, національно свідомої 

особистості з активною громадянською позицією в умовах Нової 

української школи 

28.  Ходосівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Розвиток пізнавальних здібностей учнів шляхом впровадження 

інноваційних технологій в контексті Нової української школи 

29.  
Хотівський НВК «ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-гімназія» 
Використання наскрізних ліній у вивченні навчальних предметів 

30.  Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Використання компетентісно-зорієнтованих технологій розвитку 

особистості в контексті Нової української школи 

 
 



24 

 

№ 

за/

п 

Назва закладу Методичні теми 

31.  Юрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Організація освітнього процесу на засадах педагогічного 

партнерства в умовах реалізації Концепції «Нова українська 

школа»; компетентнісно орієнтована модель  організації 

освітнього процесу в контексті Державного стандарту загальної 

середньої освіти 

32.  Княжицька ЗОШ І-ІІ ступенів 
Формування компетентностей учнів засобами інноваційних 

технологій 

33.  Малютянська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи 

методичної роботи, спрямованої на формування  «нового 

вчителя» з метою забезпечення індивідуалізації та соціалізації 

освітнього процесу в умовах реалізації Концепції «Нова 

українська школа» 

34.  Мироцька ЗОШ І-ІІ ступенів 
Підвищення якості освітнього процесу у відповідності до вимог 

Концепції «Нова українська школа» 

35.  Мощунська ЗОШ І-ІІ ступенів 

Формування цілісного ставлення і судження, які слугуватимуть 

базою для успішного особистого життя та взаємодії із 

суспільством 

36.  
Боярська вечірня ЗОШ ІІ-ІІІ 

ступенів 

Формування ключових компетентностей молоді в умовах 

функціонування системи вечірньої та заочної освіти 

37.  Бобрицька ЗОШ І ступеня 
Впровадження в практичну роботу інноваційних завдань Нової 

української школи 

38.  Боярське НВО І ступеня 
Становлення та розвиток творчої особистості молодшого 

школяра засобами інноваційних педагогічних технологій 

39.  
Петропавлівсько-Борщагівська 

ЗОШ І ступеня 

Створення освітнього простору, сприятливого для підвищення 

рівня якості навчального процесу на засадах педагогіки 

партнерства та формування ключових компетенцій молодшого 

школяра. 

40.  
Приватна ЗОШ І-ІІ ступенів для 

хлопчиків «Кадетство»  

Формування життєвих компетентностей учнів, вихованців та 

підготовка їх до самореалізації в сучасному суспільстві 

41.  
ТОВ «Спеціалізований навчальний 

заклад «Британіка Скул» 

Інтегроване навчання як засіб цілісного сприйняття світу, 

розвитку навичок 4С, формування ключових компетентностей 

учнів, важливих у ХХІ ступенів 

42.  
ТОВ «НВК «ЗОШ І ступеня-

гімназія-дитячий садок «Умка 

Гранд» 

Педагогічні умови розвитку ключових компетентностей 

молодших школярів в урочній і позаурочній діяльності 

43.  
НВК «ДНЗ- спеціалізована 

загальноосвітня школа І ступеня-

гімназія «Софія» 

Створення культурно-освітнього середовища на основі 

підвищення рівня духовної культури усіх суб’єктів освітнього 

процесу як передумова реалізації Концепції «Нова українська 

школа» 

44.  

Приватний загальноосвітній 

навчальний заклад І-ІІІ ступенів 

«Центр дистанційної освіти 

«Джерело» 

Розроблення і впровадження програми формування критичного 

мислення шляхом використання дистанційних технологій у 

роботі з учнями початкових класів 

45.  
ПП «ЗОШ І-ІІІ ступенів 

«Виноградник» 

Удосконалення  освітнього процесу школи шляхом підвищення 

компетентності педагогів та розвитку партнерства між учнями 

вчителями та батьками 
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Координаційна  методична діяльність та надання методичної допомоги 

районним методичним центром 

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада,  питання з яких надається методична 

допомога 
Електронна адреса 

Районний методичний центр imc-ks@ukr.net  

Лахтадир  

Лариса Іванівна 

Завідувач;  

загальне керівництво діяльністю методистів РМЦ 
lil_kcbo@ukr.net 

Ординський 

Анатолій 

Леонідович 

Методист; 

освітня діяльність; облік дітей шкільного віку; 

робочі навчальні плани; профільне навчання; 

ДПА; документи про освіту 

ord_kcbo@ukr.net 

Комарницький  

Олег Антонович 

Методист; 

кадрове забезпечення закладів освіти району, 

атестація педагогічних працівників 

kadru_kcbo@ukr.net 

Рудяченко  

Наталія Євгенівна 

Методист; 

моніторинг рівня навчальних досягнень учнів; 

управлінська діяльність; 

науково-дослідницька робота МАН України; 

приватні заклади освіти 

rudyachenko_nataliya@ukr.net 

Гончарук  

Тетяна Василівна 

Методист;  

галузь «Виховна робота»  
gtv_kcbo@ukr.net 

Лисенко  

Оксана 

Олександрівна 

Методист; 

галузь «Позашкільна освіта» 
loa_kcbo@ukr.net 

Калабуліна  

Галина Дмитрівна 

Методист; 

галузь «Дошкільна освіта» 
dnz-ks@ukr.net 

Ванькевич  

Наталія 

Анатоліївна 

Методист;  

галузь «Початкова освіта» 
n.vankevych@i.ua 

Байрамова  

Галина 

Олександрівна 

Методист;  
галузь «Мови і літератури» (іноземні мови, мови 

національних меншин України, зарубіжна 

література);  

галузь «Мистецтво» (мистецтво; музичне, 

образотворче мистецтво, художня культура) 

bairamova14_galina@ukr.net 

Джижуленко  

Людмила 

Григорівна 

Методист;   

галузь «Природознавство» (біологія, екологія, 

природознавство, основи здоров’я);  

галузь «Технології» (технічна праця, 

обслуговуюча праця) 

ludmila878@bigmir.net 

Дікова  

Валентина  

Григорівна 

Методист; 

галузь «Суспільствознавство» (історія, 

правознавство,  економіка, київщинознавство, 

християнська етика);  

галузь «Природознавство» (хімія, географія ) 

klio-v@ukr.net 

Король  

Богдан 

Теодозійович 

Методист; 

техніка безпеки; підвезення; облік дітей 

шкільного віку 

 

123kbt@ukr.net  
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Прізвище, ім’я,  

по батькові 

Посада,  питання з яких надається методична 

допомога 
Електронна адреса 

Незабитовський  

Ігор Миколайович 

Методист; 

галузь «Природознавство» (фізика та астрономія); 

галузь «Математика»;  

профорієнтаційна робота 

nezabit@ukr.net 

Прокуда  

Віра Олексіївна 

Методист; 

галузь «Мови і літератури» (українська мова та 

література); мовно-літературні конкурси; конкурс 

«Учитель року» 

vira-08@i.ua 

Петровська  

Наталія 

Георгіївна 

Методист; 
галузь «Технології» (Інформатика); 

дистанційне навчання 

cnit.petrovska@gmail.com  

Пучкова  

Наталія 

Володимирівна 

Методист; 

Бібліотечна справа 
puchkovanv@ukr.net 

Куліш  

Микола Іванович 

Методист; 

галузь «Здоров’я і фізична культура» (предмет 

«Захист Вітчизни») 

kmi64@ukr.net 

Тосіч  

Юрій 

Анатолійович 

Методист; 

галузь «Здоров’я і фізична культура» (фізичне 

виховання) 
tosich65@gmail.com 

Силенко  

Вікторія Павлівна 

Методист; 

Охорона дитинства (соціально незахищені 

категорії) 

svp_ kcbo@ukr.net 

Горіна  

Людмила 

Григорівна 

Методист; 

дистанційне навчання 
lgorina2403@ukr.net 
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Гордість Києво-Святошинського району 

 

 

ТРОХИМЧУК РОМАН ПАВЛОВИЧ   
 

Випускник 2018 року Вишнівської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів №1, в якій навчався з 2007 року. 

Наполегливий, творчий, всебічно розвинений, обдарована 

особистість.  Він має міцну основу сформованих знань, умінь 

та навичок з навчальних предметів. Організований, уміє 

цілеспрямовано зосередити увагу на досягненні поставленої 

мети. Вдало використовує знання, набуті в одній галузі, при 

вирішенні питань в інших галузях. 

У травні 2018 року став переможцем конкурсних 

відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команди 

учнів України для участі у 29 міжнародній учнівській 

олімпіаді з біології, що проходила у липні в Ісламській  

Республіці Іран. Роман,  не тільки зміг гідно витримати 

конкуренцію, а й виборов перемогу,  посів ІІІ місце і здобув 

бронзову медаль. 

Протягом 4 років (2015-2018 р.р.) є переможцем ІІ, ІІІ та ІV 

етапів Всеукраїнської учнівської  олімпіади з біології.  

Член збірної команди України 29-ї Міжнародної учнівської олімпіади з біології, що 

проходила у липні 2018 року, стипендіат голови Київської обласної державної адміністрації за 

перемогу у ІV етапі олімпіади з біології у 2016/2017 навчальному році.  

Кандидат на стипендію Президента України за досягнення у 2017/2018 навчальному році. 

Інформація про досягнення учня:  
2014/2015 навчальний рік: 

І місце  на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; 

ІІ місце на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; 

ІІ місце на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. 

2015/2016 навчальний рік: 
І місце  на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; 

І місце на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; 

ІІ місце на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. 

2016/2017 навчальний рік: 
І місце  на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; 

І місце на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; 

ІІІ місце у ІІІ етапі (обласному) у Всеукраїнській учнівській олімпіаді з хімії; 

ІІ місце на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. 

2017/2018 навчальний рік: 
І місце  на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; 

І місце на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології; 

ІІІ місце  на ІІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії; 

ІІ місце на ІV етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології. 
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Переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 
Предмет Клас Назва закладу освіти 

Прізвище , ім’я, по 

батькові вчителя 
Місце 

1.  
Трохимчук  

Роман Павлович  
Біологія 11 

Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1  

Плахотнюк  

Клавдія Леонідівна  
ІІ 

2.  
Кохан  

Аліна Анатоліївна  
Біологія 10 

Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1  

Плахотнюк  

Клавдія Леонідівна  
ІІ 

3.  Тікотцкі Хая  

Мова іврит та 

єврейська 

література 

9 

Приватний навчально-виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І – ІІІ 

ступенів – дитячий садок «Міцва-613» 

Києво-Святошинського району 

Кагановська  

Альбіна Євгенівна  
ІІ 

4.  
Борук Гліб 

Олександрович  
Географія 9 

Новосілківська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів   

Сімоник  

Наталія Юріївна  
ІІІ 

5.  
Марченко  

Марк Костянтинович  
Фізика 9 

Боярський навчально-виховний комплекс 

«Гімназія – загальноосвтня школа І 

ступеня»   

Анісімова  

Тамара Олександрівна  
ІІІ 

6.  
Лукасік  

Міра Ярославівна  

Польська мова та 

література 
9 

ПП «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів «Виноградник»  

Лукасік  

Наталія Михайлівна  
ІІІ 

 

 

Переможці  VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу-захисту 

 учнівської та студентської молоді мені Тараса Шевченка 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 

Етап Клас Назва закладу освіти Прізвище , ім’я, по 

батькові вчителя 

Місце 

1.  
Кісілевич 

ЯрославаСергіївна 

Обласний 
5 

Білогородська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 

Віннік  

Алла Миколаївна 

ІІІ 

Всеукраїнський ІІІ 
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Переможці та призери  

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України 

№ з/п 
Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 
Секція Клас Назва закладу освіти 

Прізвище , ім’я, по 

батькові вчителя 
Місце 

 

ІІІ (всеукраїнський) етап 

1.  
Ребенко Катерина 

Вікторівна 
Біологія 11  

Новосілківська  загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів  
Фоміна Олена Леонідівна  ІІ 

 

ІІ (обласний) етап 

2.  
Ізірінський 

Олександр 

Русланович 

Науково-технічна 

творчість та 

винахідництво 

11 

Вишнівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №1, Києво-Святошинський 

районний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Шанс» 

Мельник  

Володимир Васильович 
ІІ 

 

3.  
Штакал  Анна 

Євгеніївна 
Медицина 11 

Вишнівська  загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №3 

Лисенко  

Оксана Олександрівна, 

Литвиненко  

Олена Григорівна  

ІІ 

 

4.  
Желізняк Анна 

Ярославівна 
Зарубіжна література  9 

Боярський НВК «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

№ 3» 

Михайлова  

Стелла Євгенівна 
ІІ 

 

5.  
Кузнюк Кароліна 

Владиславівна 

Українська література 11 Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 1 

Біленко Леся Дмитрівна  
ІІІ 

 

6.  
Теличук Богдана  

Олегівна 
Мистецтвознавство  10 

Хотівський НВК  «Загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів – гімназія» 

Воловненко  

Галина Опанасівна  
ІІІ 

 

7.  
Ющенко Анастасія  

Юріївна  

Прикладна 

математика 
9 

Боярський НВК «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» 

Бондарчук  

Наталія Миколаївна 
ІІІ 

 

8.  
Іващенко Антон 

Дмитрович  

 

Кліматологія та 

метеорологія 
9 

Вишнівський  Центр творчості дітей та 

юнацтва,  

Новосілківська  загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів 

Сімоник Наталія Юріївна ІІІ 
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Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 

(наказ департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 05.03.2018 № 53) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 
Клас Назва закладу освіти 

Прізвище , ім’я, по 

батькові вчителя 
Місце 

Українська мова і література 

1.  
Снігир  

Олена Олександрівна  
8 

Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвтня школа І ступеня»  

Боровик  

Оксана Василівна  
ІІ 

2.  
Кузнюк  

Кароліна Владиславівна  
11 Боярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  

Мелашенко  

Катерина Миколаївна, 

Ярошенко  

Поліна Олесіївна  

ІІ 

Математика 

3.  
Остапенко  

Олександр Юрійович  
7 

Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»  

Посікера  

Ірина Павлівна  

ІІ 

4.  
Сахній  

Назар Романович  
9 

Боярський ЗОШ «Гімназія – загальноосвітня школа І 

ступеня»   

Ворожбит  

Тетяна Геннадіївна  

ІІІ 

5.  
Тригуб  

Артем Павлович  
10 

Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня»   

Моськіна  

Лариса Євгенівна  

ІІ 

Зарубіжна література 

6.  
Шевко  

Ярослава Олександрівна 
8 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 

Попович  

Тетяна Василівна 

ІІ 

7.  
Желізняк  

Анна Ярославівна 
9 

Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»  

Михайлова  

Стелла Євгенівна 

І 

Економіка 

8.  
Будзінська  

Юлія Ігорівна 
10 

Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія - 

загальноосвітня школа І ступеня» 

 

 

Сатанівська  

Валентина Іванівна  

ІІ 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 
Клас Назва закладу освіти 

Прізвище , ім’я, по 

батькові вчителя 
Місце 

Англійська мова 

9.  
Панащук  

Софія Дмитрівна  
9 Шпитьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  

Григорчук  

Світлана Миколаївна  

ІІ 

10.  
Брек  

Поліна Олексіївни  
10 

Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвтня школа І ступеня»  

Костенко  

Людмила Володимирівна  

ІІ 

11.  
Сидорук  

Катерина Євгенівна  
11 

Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»  

Дацків  

Наталія Анатоліївна  

ІІ 

 

Німецька мова 

12.  
Ковальчук  

Катерина Андріївна  
11 

Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»  

Снігур  

Тетяна Олександрівна  
ІІІ 

13.  
Полтава  

Віолетта Віталіївна  
9 

Хотівський навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія»  
Говорун Ірина Петрівна  ІІІ 

Образотворче мистецтво 

14.  
Сахініді  

Ганна Янісівна  
8 

Софіївсько-Борщагівський навчально-виховний 

комплекс «Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  

Здітовецька 

Інна Зігмундівна  
ІІІ 

15.  
Івашко  

Катерина Віталіївна  
9 Боярська загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №1  

Мельник  

Олена Олександрівна  
ІІІ 

16.  
Пашкова  

Альона Володимирівна  
10 

Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум - 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3»  

Кононенко  

Олеся Михайлівна  
ІІ 

17.  
Кондратюк  

Ірина Дмитрівна  
11 Крюківщинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Біла Людмила Василівна  ІІІ 

Трудове навчання 

18.  
Нежиборський  

Тарас Ігорович  
9 Боярський НВК «Колегіум-ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3»  

Дронов  

Андрій Рафаелович  
ІІ 

19.  
Кушик  

Анастасія Володимирівна  
9 

Софіївсько-Борщагівський НВК «Спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів - загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»  
Ролік Іда Олексіївна  ІІІ 

20.  
Гончаренко  

Олександр Вікторович  
11 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2  

Смоля  

Андрій Олександрович  
ІІ 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 
Клас Назва закладу освіти 

Прізвище , ім’я, по 

батькові вчителя 
Місце 

Російська мова 

21.  
Романенко  

Єлизавета Сергіївна 
11 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Остапюк  

Валентина Василівна  
ІІІ 

Мова іврит та єврейська література 

22.  Тікотцкі Хая 9 

Приватний навчально-виховний комплекс 

«Загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів – дитячий садок 

«Міцва-613» Києво-Святошинського району 

Кагановська  

Альбіна Євгенівна  
І 

Хімія 

23.  
Шевко  

Ярослава Олександрівна  
8 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  Стасюк Ольга Богданівна  ІІІ 

24.  
Коренко  

Марія Сергіївна  
9 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4  Чигоріна Алла Анатоліївна  ІІІ 

25.  
Трохимчук  

Роман Павлович  
11 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  Стасюк Ольга Богданівна  ІІІ 

Правознавство 

26.  
Сурело  

Ростислав Олексійович 
10 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Коваленко  

Оксана Миколаївна  
ІІІ 

Інформатика 

27.  
Тригуб  

Артем Павлович 
10 

Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня» 

Немченко  

Наталія Михайлівна  
ІІ 

Інформаційні технології 

28.  
Легенька  

Юлія Дмитрівна 
9 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

Мякенька  

Тетяна Миколаївна 
ІІІ 

29.  
Хандусь  

Анастасія Сергіївна 
10 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1 

Ошийко  

Тетяна Михайлівна 
ІІІ 

Історія 

30.  
Сидорук  

Катерина Євгенівна 
11 

Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3» 
Волошена Раїса Вікторівна  ІІ 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові учня 
Клас Назва закладу освіти 

Прізвище , ім’я, по 

батькові вчителя 
Місце 

Біологія 

31.  
Шаповаленко 

 Павло Сергійович  
8 

Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум – 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 3»  
Тарасюк Людмила Іванівна  ІІ 

32.  
Сідак  

Богдан Вікторович  
9 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  

Плахотнюк  

Клавдія Леонідівна  
ІІІ 

33.  
Кохан  

Аліна Анатоліївна  
10 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  

Плахотнюк  

Клавдія Леонідівна  
І 

34.  
Дука  

Олександра Євгенівна  
10 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  

Плахотнюк  

Клавдія Леонідівна  
ІІ 

35.  
Трохимчук  

Роман Павлович  
11 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 1  

Плахотнюк  

Клавдія Леонідівна  
І 

Фізика 

36.  
Марченко  

Марк Костянтинович 
9 

Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня»   

Анісімова  

Тамара Олександрівна  
І 

Астрономія 

37.  
Музичина  

Анна Ігорівна 
10 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 

Максименко  

Ірина Анатоліївна 
ІІІ 

Польська мова та література 

38.  
Лукасік  

Міра Ярославівна  
9 

ПП «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

«Виноградник»  

Лукасік  

Наталія Михайлівна  
І 

39.  
Лукасік  

Мартін Ярославович  
11 

Боярський навчально-виховний комплекс «Гімназія – 

загальноосвітня школа І ступеня»  

Верещака  

Оксана Григорівна  
ІІ 

Географія 

40.  
Панащук  

Софія Дмитрівна  
8 Шпитьківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  Грищенко Олена Іванівна  ІІІ 

41.  
Борук  

Гліб Олександрович  
9 Новосілківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів   Сімоник Наталія Юріївна  І 

42.  
Музичина 

Анна Ігорівна  
10 Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2  

Багнюк  

Світлана Анатоліївна  
ІІІ 
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Тематика  засідань  колегії  відділу  освіти   

2018/2019 навчальний рік 

Серпень 

1. Про діяльність відділу освіти та закладів загальної середньої і позашкільної освіти району щодо 

створення належних матеріально-технічних умов організації освітнього процесу в умовах 

запровадження   Нової української школи та  забезпечення  готовності  до  нового    2018/2019 

навчального року. 

2. Про стан виконання рішення колегії «Про діяльність відділу освіти  та  навчальних  закладів  

району  щодо  створення  належних  матеріально-технічних  умов функціонування  освітньої  

галузі в 2017/2018 навчальному році» (Протокол №4 від 28 серпня 2017 року). 

 

Жовтень 

1. Про забезпечення співпраці  закладів загальної середньої та  позашкільної  освіти щодо 

формування творчих  компетентностей  дітей  в процесі реформування освіти. 

2. Про забезпечення прозорості та інформаційної відкритості закладів загальної середньої та 

позашкільної освіти району.  

3. Про стан виконання рішення колегії «Про управлінську компетентність сучасного  директора 

школи в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа» (Протокол №5  від 17 жовтня 

2017 року). 

4. Про стан виконання рішення колегії «Про діяльність закладів позашкільної  освіти району щодо 

розвитку творчих компетентностей дітей та підлітків в умовах реформування освітньої галузі» 

(Протокол №3  від 24 квітня 2018 року). 

 

Грудень 

1. Про використання технології менеджменту якості в управлінні закладом освіти в умовах Нової 

української школи  - основа ефективності  внутрішньої системи забезпечення якості освіти  

(Спільно із семінаром керівників закладів освіти). 

2. Про стан виконання колективного договору між відділом освіти і районною організацією  

профспілки працівників освіти  і  науки.  

3. Про забезпечення спільної діяльності адміністрацій і профкомів закладів освіти району  щодо 

дотримання вимог чинного освітнього і трудового законодавства. 

4. Про стан виконання рішення колегії «Про впровадження державно-громадської моделі 

управління сучасним навчальним закладом  у ході реалізації Концепції  «Нова українська 

школа» (Протокол №3  від 24 квітня 2018 року). 

 

Лютий  

1. Про реалізацію Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти  

в процесі реалізації Концепції «Нова українська школа»: 

а) реалізація Державних стандартів початкової освіти в 1-х класах НУШ;   

б) особливості реалізації освітніх програм «Інтелект», «Росток»  в умовах  НУШ;  

в) впровадження пілотного проекту «Нова українська школа» в 2-х класах  НВК «Гімназія – 

ЗОШ І ступеня»; 

г) організація профільного навчання у старшій школі.  
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2. Забезпечення наступності в діяльності закладів дошкільної та загальної середньої освіти у 

запровадженні нових підходів до організації освітнього процесу. 

3. Про стан виконання рішення колегії «Про результативність діяльності  педагогічного колективу 

Боярського  НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня» щодо впровадження  нового Державного 

стандарту початкової  загальної  освіти  та завдання адміністрацій закладів загальної середньої 

освіти  щодо забезпечення умов для реалізації Концепції  «Нова  українська  школа»   (Протокол 

№1  від 23 січня 2018 року). 

4. Про стан виконання рішення колегії  «Про забезпечення компетентнісного  підходу керівника 

закладу освіти до управління інноваційними процесами в умовах Нової української школи» 

(Протокол №2  від 27 березня 2018 року). 

 

Квітень 

1. Про формування громадянської компетенції дітей та підлітків у ході реалізації завдань 

національно-патріотичного виховання  засобами загальної середньої та позашкільної освіти. 

2.  Про дієвість команди психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми 

потребами у закладах загальної середньої та дошкільної освіти.  

3. Про стан виконання рішення колегії «Про створення умов для запровадження інклюзивного 

навчання в закладах  освіти району в  ході  реалізації  Концепції «Нова українська школа» 

(Протокол №1  від 23 січня 2018 року). 

4. Про стан виконання рішення колегії «Про дотримання відділом освіти  та закладами освіти 

району вимог чинного законодавства щодо організації роботи із зверненнями громадян» 

(Протокол №1  від 23 січня 2018 року). 

5. Про стан виконання рішення колегії  «Про завдання методичної служби району щодо оновлення  

процесу та змісту навчання  педагогічних працівників  закладів освіти району  з питань  

реалізації Концепції «Нова українська школа» (Протокол №3  від 24 квітня 2018 року). 

 

Червень 

1. Про  хід виконання  Програми розвитку та функціонування системи освіти Києво-

Святошинського району Київської області на 2018-2020 роки. 

2. Про стан виконання рішення колегії «Про підсумки діяльності відділу освіти, районного 

методичного центру та закладів освіти району в 2017/2018 навчальному році та завдання щодо 

реформування освітньої галузі в умовах Нової української школи» (Протокол №4 від 26 червня 

2018 року). 
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Тематика нарад з керівниками закладів освіти 

2018/2019 навчальний рік 

Вересень 

1. Про забезпечення організованого початку 2018/2019 навчального року. 

2. Про рівень кадрового забезпечення та організацію роботи з педагогічними працівниками в  

закладах освіти району. 

3. Про забезпечення безперервної освіти педагогічних працівників району. 

4. Про підсумки  проведення   державної  підсумкової  атестації  здобувачів освіти закладів 

загальної середньої освіти  району  та  результативність  участі  випускників цих закладів  у 

зовнішньому  незалежному  оцінюванні   в 2017/2018 навчальному році. 

 

Листопад 

1. Про діяльність адміністрацій закладів освіти щодо створення належних умов для організації 

харчування учнів. 

2. Про забезпечення відповідності утримання приміщень та територій закладів освіти санітарно-

гігієнічним та естетичним вимогам. 

 

Січень 

1. Про роботу  відділу освіти та закладів освіти району із зверненнями громадян у 2018 році. 

2. Про унормування діяльності закладів загальної середньої та позашкільної освіти району в 

умовах реформування освітньої галузі. 

 

Березень 

1. Про створення безпечних умов організації освітнього процесу в закладах загальної середньої та 

позашкільної освіти. 

Травень 

1. Про управлінське забезпечення організованого завершення навчального року та проведення 

державної підсумкової атестації здобувачів освіти  закладів загальної середньої освіти. 

2. Про дотримання вимог Положення про атестацію педагогічних працівників в закладах освіти 

району. 

3. Про стан виконання освітніх програм у закладах загальної середньої освіти району. 
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Тематика нарад заступників директорів із навчально-виховної роботи 

2018/2019 навчальний рік 

Вересень 

1. Про особливості нормативно-правового забезпечення у 2018/2019 навчальному році. 

2. Про організований початок 2018/2019 навчального року. 

3. Про організацію методичної роботи з педагогічними працівниками в умовах упровадження 

Нової української школи. Основні напрями науково-методичної роботи в умовах реалізації 

компетентнісного підходу в освіті.  

4. Про підготовку та проведення І (районного) туру конкурсу «Учитель року - 2019». 

5. Про забезпечення закладів загальної середньої освіти району підручниками та навчально-

методичною літературою. 

6. Про підготовку та проведення І (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. 

7. Про підсумки проведення районної педагогічної виставки. 

8. Про підсумки участі випускників закладів загальної середньої освіти у ЗНО — 2018. 

 

Грудень 

1. Про організацію освітнього процесу для учнів з особливими освітніми потребами. 

2. Про результати проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

навчальних предметів. 

3. Про створення внутрішньої  системи забезпечення якості освіти у закладі. 
 

 

Лютий 

1. Про реєстрацію учнів на ЗНО та особливості ЗНО — 2019. 

2. Про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів району у 2018/2019 навчальному році 

відповідно до ЗУ «Про загальну середню освіту». 

3. Про дотримання академічної доброчесності згідно з п. 4 ступенів 42 Закону України «Про 

освіту». 

 

Квітень 

1. Про формування освітніх програм закладів загальної середньої освіти району на 2019/2020 

навчальний рік. 

2. Про управлінський та методичний супровід реалізації шкільного проекту «Літній мовний 

табір». 

3. Про закінчення 2018/2019 навчального року та проведення державної підсумкової атестації. 
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Тематика засідань науково-методичної ради та експертної комісії  
районного методичного центру 

Склад ради РМЦ: 

Лахтадир Л.І. – голова ради; 

Ванькевич Н.А. – секретар ради. 

 

Члени ради : 

Байрамова Г.О. – методист РМЦ; 

Герасімюк Т.В. – директор районного Центру практичної психології; 

Гончарук Т.В. - методист РМЦ; 

Дікова В.Г. – методист РМЦ; 

Джижуленко Л.Г. – методист РМЦ; 

Калабуліна Г.Д. – методист РМЦ; 

Лисенко О.О. – методист РМЦ; 

Незабитовський І.М.. – методист РМЦ; 

Прокуда В.О. – методист РМЦ; 

Пучкова Н.В. – методист РМЦ; 

Рудяченко Н.Є. – методист РМЦ; 

Петровська Н.Г. – методист РМЦ; 

Філь Т.М. – заступник директора Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступенів» 

Сивоконь О.І. – заступник директора Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4; 

Наумченко М.В. –заступник директора Малютянської ЗОШ І-ІІ ступенів 

Склад експертної комісії  РМЦ: 

Лахтадир Л.І. – голова комісії; 

Ванькевич Н.А. – секретар комісії; 

Джидуленко Л.Г. -  завідувач районної постійно діючої педагогічної виставки. 

 

Члени експертної комісії : 

Байрамова Г.О. – методист РМЦ; 

Герасімюк Т.В. – директор районного Центру практичної психології; 

Дікова В.Г. – методист РМЦ; 

Калабуліна Г.Д. – методист РМЦ; 

Лисенко О.О. – методист РМЦ; 

Незабитовський І.М. – методист РМЦ; 

Прокуда В.О. – методист РМЦ; 

Пучкова Н.В. – методист РМЦ; 

Рудяченко Н.Є. – методист РМЦ; 

Петровська Н.Г. – методист РМЦ; 

Тосіч Ю.А. – методист РМЦ. 

І засідання                                                                                                             23 серпня 2018 року 
1. Про аналіз науково-методичної роботи в закладах загальної  середньої освіти району у 

2017/2018 навчальному році. 

2. Про план роботи РМЦ на 2018/2019 навчальний рік. 

3. Про методичні  рекомендації  щодо  стану   викладання   навчальних    дисциплін у       

2018/2019 навчальному році 

4. Про методичні рекомендації щодо проведення серпневих засідань РМО. 

5. Про підготовку учителів початкових класів до роботи в Новій українській школі. 

6. Про створення та оновлення сторінок на сайті РМЦ. 
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ІІ засідання                                                                                                            19 вересня 2018 року 
1. Про затвердження планів роботи РМО, творчих груп на 2018/2019 навчальний рік.  

2. Про забезпечення учнів підручниками. 

3. Про створення освітнього навчального середовища для учнів 1-х класів. 

4. Про організаційно-методичне забезпечення проведення І та ІІ етапів Всеукраїнських 

учнівських олімпіад з навчальних предметів та І етапу МАН України. 

5. Про вдосконалення практичної роботи ЗЗСО щодо лінгвістичної підготовки учнів до участі 

у мовознавчих і дослідницьких конкурсах. 

6. Про  організаційно-методичні   заходи  щодо проведення районного конкурсу «Учитель 

року-2019». 

ІІІ засідання                                                                                                        21 листопада 2018 року 
1. Про схвалення досвідів роботи вчителів та вихователів, що атестуються в                

2018/2019 навчальному році і претендують на встановлення звання «вчитель-методист», 

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

2. Про проведення конкурсу «Учитель року-2019». 

3. Про роботу сайтів закладів освіти району. 

4. Про друкування робіт педагогічних працівників району у фахових виданнях та на Інтернет-

порталах. 

ІV засідання                                                                                                          16 січня 2019 року 
1. Про підготовку до районної педагогічної виставки. 

2. Про підготовку проекту положення щодо дотримання педагогічної доброчесності. 

3. Про план підготовки вчителів до роботи у НУШ, які  з 2019 року працюватимуть з учнями 

1-х класів. 

V засідання                                                                                                           20 березня 2019 року 
1. Панорама методичних надбань РМЦ та РМО. 

2. Про підсумки проведення ІІ (районного) та участь у ІІІ (обласному) етапі всеукраїнських 

олімпіад з навчальних предметів. 

3. Про результати І та ІІ етапів всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН України. 

VІ  засідання                                                                                                         22 травня 2019 року 
1. Про підготовку матеріалів районного методичного вісника. 

2. Про підсумки організації та проведення педагогічної виставки «Освіта району на шляху 

оновлення». 

3. Про підготовку та проведення заключного свята обдарованих дітей «Наш пошук і творчість 

– тобі, Україно!» 

4. Про підготовку до серпневої конференції. 
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Cписки освітян Києво-Святошинського району, учасників обласних майстер-класів та педагогічних студій 

2018/2019 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Назва закладу освіти Посада 

Майстер-клас для вчителів англійської мови 

Дубовкіної Марії Дмитрівни,  учителя англійської мови Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Києво-Святошинського району,  

 тренера міжнародної волонтерської програми Go Camp 

Тема «Розвиток критичного та креативного мислення на уроках англійської мови» 

1.  Гальчук Оксана Миколаївна Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель англійської мови 

2.  Єдинак Олена Петрівна Лісниківська ЗОШ І-ІІІ ступенів імені М.Грушевського  Вчитель англійської мови 

3.  Мовчан Валентина Іванівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Вчитель англійської мови 

4.  Плюшко Ніна Вікторівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Вчитель англійської мови 

5.  Головня Юлія Геннадіївна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Вчитель англійської мови 

6.  Шатун Оксана Дмитрівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Вчитель англійської мови 

7.  Дацків Наталія Анатоліївна Боярський НВК «Колегіум-ЗОШ І-ІІІ ступенів» Вчитель англійської мови 

8.  Живолуп Констянтин Дмитрович Боярський НВК «Гімназія — ЗОШ І ступенів»  Вчитель англійської мови 

9.  Бойко Наталія Василівна Боярський НВК «Гімназія — ЗОШ І ступенів» Вчитель англійської мови 

10.  Неруш Микола Васильович Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель англійської мови 

11.  Козинчук Олена Cтаніславівна Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель англійської мови 

12.  Шара Ірина Степанівна Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель англійської мови 

13.  Кулинич Юлія Сергіївна Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель англійської мови 

14.  Філюк Інна Василівна Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  Вчитель англійської мови 

15.  Микиштина Тетяна Вікторівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Вчитель англійської мови 

16.  Хозіна Інна Миколаївна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  Вчитель англійської мови 

17.  Філатова Олена Вікторівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  Вчитель англійської мови 

18.  Тур Надія Володимирівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  Вчитель англійської мови 

19.  Жаркова Олена Дмитрівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 Вчитель англійської мови 

20.  Соколенко Інна Ростиславівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  Вчитель англійської мови 

21.  Філімончук Ірина Михайлівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  Вчитель англійської мови 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Назва закладу освіти Посада 

Майстер-клас для вчителів математики 

Монько Наталії Володимирівни, Щедринської Олени Володимирівни, учителів математики Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3  

Києво-Святошинського району, 

Тема «Упровадження інформаційних технологій у процес вивчення математики» 

1.  Руденко  Наталія Миколаївна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 
Вчитель фізики, 

природознавства 

2.  Буга Людмила Миколаївна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Вчитель математики 

3.  Гончаренко Наталя Миколаївна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 
Вчитель математики, 

інформатики 

4.  Мельниченко Оксана Сергіївна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 
Вчитель математики, 

інформатики, 

5.  Богач Оксана Володимирівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Вчитель математики 

6.  Галушко  Наталія Григорівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Вчитель математики 

7.  Повар Надія  Василівна Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 Вчитель математики 

8.  Іваненко Ганна Вікторівна Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ I ступеня» Вчитель математики 

9.  Моськіна Лариса Євгеніївна Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ I ступеня» Вчитель математики 

10.  Терещенко Ольга Михайлівна Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель математики 

11.  Біла Ольга Василівна Боярський НВК «Колегіум – ЗОШ І – ІІІ ступенів №3» Вчитель математики 

12.  Головня Ніла Дмитрівна Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Вчитель математики 

13.  Бондар Тетяна Іванівна Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Вчитель математики 

14.  Брезніцька Лілія Валентинівна Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 
Вчитель математики, 

інформатики 

15.  Пермінова Надія Леонідівна Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  Вчитель математики 

16.  Односум Вікторія Вікторівна Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  
Вчитель  математики, фізики 

та астрономії  

Майстер-клас для вчителів фізики 

Анісімової Тамари Олександрівни, учителя фізики Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступенів» Києво-Святошинського району, 

Тема «Розв’язування олімпіадних задач з фізики» 

1.  Кот Людмила Володимирівна Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ I ступеня» Вчитель фізики 

2.  Рокіцька Уляна Вячеславівна Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ I ступеня» Вчитель фізики 

3.  Незабитовський Ігор Миколайович Боярський НВК «Колегіум – ЗОШ I-ІІІ  ступенів №3» Вчитель фізики 

4.  Ніколаєва Леся Дмитрівна Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель фізики 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Назва закладу освіти Посада 

5.  Максименко Ірина Анатоліївна Вишнівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Вчитель фізики 

6.  Односум Вікторія Вікторівна Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Вчитель фізики, астрономії та 

математики 

7.  Ковальчук Роман Григорович Гореницька ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель фізики, інформатики 

8.  Троць В’ячеслав Іванович Музичанська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель фізики 

Майстер-клас для вчителів фізичної культури 

Резніченко Тетяни Миколаївни, учителя фізичної культури Рогозівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бориспільського району,  

Миколаєнко Лілії Борисівни, учителя фізичної культури Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 Києво-Святошинського району, 

Тема «Формування громадянської компетентності учнів засобами туризму та олімпійської освіти» 

1.  Польовенко Любов Григорівна Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель фізичної культури 

2.  Золотоверх Ольга Михайлівна Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель фізичної культури 

3.  Заводецька Олена Григорівна Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 Вчитель фізичної культури 

4.  Калінін Ігор Валерійович Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Вчитель фізичної культури 

5.  Даниленко Євгеній Сергійович Крюківщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель фізичної культури 

6.  Костюк Віталій Володимирович  Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Вчитель фізичної культури 

Педагогічна студія 

Красулі Ольги Миколаївни 

Тема «Лепбук для реалізації ідей сталого розвитку дітей дошкільного віку» 

1.  Багада Н.А. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Чабанівської селищної 

ради 
Вчитель-логопед 

2.  Каспрів М.А. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Чабанівської селищної 

ради 
Вихователь 

3.  Рибак Л.В. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Орлятко» 

Вишневої міської ради 
Вихователь 

4.  Ширант К.В. 
ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» Крюківщинської 

сільської ради 
Вихователь 

5.  Шпігало Н.В. 
ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» Крюківщинської 

сільської ради 
Вихователь 

6.  Фомінова К.В. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Теремочок» 

Вишневої міської ради 
Вихователь 

7.  Каліушко Л.М. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Теремочок» 

Вишневої міської ради 
Вихователь 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Назва закладу освіти Посада 

8.  Дворова Н.А. Боярський НВК «Гімназія — школа І ступеня» Практичний психолог 

9.  Ковальчук О.М. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Дмитрівської сільської 
ради Вихователь 

10.  Гречинська Я.І. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Дмитрівської сільської 
ради Вихователь 

11.  Петренко О.М. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Дмитрівської сільської 
ради Вихователь 

12.  Назаренко С.В. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Дмитрівської сільської 
ради Вихователь 

13.  Поліщук С.Ю. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Чебурашка» 
Вишневої міської ради Вихователь 

14.  Гук Т.П. 
ЗДО (ясла-садок)  «Барвінок» Білогородської сільської  
ради Вихователь 

15.  Зелевська Л.С. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Яблунька» 
Вишневої міської ради Вихователь 

16.  Райлян Ю.В. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Яблунька» 
Вишневої міської ради Вихователь 

17.  Войтович А.В. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Яблунька» 
Вишневої міської ради Вихователь 

18.  Трохимчук М.С. ЗДО (ЦРД) «Росинка» Вишневої міської ради Вихователь 

19.  Данилова М.М. ЗДО (ЦРД) «Росинка» Вишневої міської ради Вихователь 

Педагогічна студія 

Невінчаної Оксани Миколаївни, вихователя ДНЗ «Дзвіночок» смт Чабани  

Тема «Конструювання виробів з бісеру» 

1.  Масльон О.І. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Орлятко» 
Вишневої міської ради Вихователь 

2.  Різник О.П. 
ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» Крюківщинської 
сільської ради Вихователь 

3.  Волинець Н.В. 
ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» Крюківщинської 
сільської ради Вихователь 

4.  Ковальчук Л.А. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Дмитрівської сільської 
ради Вихователь 

5.  Музичко А.В. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Чебурашка» 
Вишневої міської ради Вихователь 

6.  Волинець Т.І. 
ЗДО (ясла-садок)  «Барвінок» Білогородської сільської  
ради Вихователь 
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№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові Назва закладу освіти Посада 

7.  Макогонюк Л.О. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Яблунька» 
Вишневої міської ради Вихователь 

8.  Сініченко О.А. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Яблунька» 
Вишневої міської ради Вихователь 

Майстер-клас  
«Упровадження освітньої технології «Радість розвитку» у закладі дошкільної освіти»  
на базі ЗДО «Зернятко» Димерської селищної ради Вишгородського району.  

1.  Черевко О.Ф. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Чабанівської селищної 

ради 
Вихователь 

2.  Савінова Т.М. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Чабанівської селищної 

ради 
Вихователь 

3.  Бойко А.Л. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Теремочок» 

Вишневої міської ради 
Вихователь 

4.  Павлишена М.О. 
ЗДО (ясла-садок)  «Барвінок» Білогородської сільської  

ради 
Вихователь 

5.  Телешун О.М. ЗДО (ЦРД) «Росинка» Вишневої міської ради Вихователь 

Педагогічна студія 

«Використання здоров'язбережувальних технологій»  на базі Іванківського ЗДО «Сонечко» Іванківської селищної ради 

1.  Ляшевич І.В. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Чабанівської селищної 

ради 
Інструктор ЛФК 

2.  Внаровська Н.В. 
ЗДО (ясла-садок) «Дзвіночок» Чабанівської селищної 

ради 

Інструктор з фізичного 

виховання 

3.  Шпігало Н.В. 
ЗДО (ясла-садок) «Барвінок» Крюківщинської 

сільської ради 
Вихователь 

4.  Полякова О.М. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Теремочок» 

Вишневої міської ради 

Інструктор з фізичного 

виховання 

5.  Молочко Н.С. 
ЗДО (ясла-садок)  «Барвінок» Білогородської сільської  

ради 
Вихователь 

6.  Гудь Г.В. 
ЗДО (ясла-садок) комбінованого типу «Яблунька» 

Вишневої міської ради 

Інструктор з фізичного 

виховання 
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Забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів (2018/2019 навчальний рік) 

№ Форми роботи Вересень Жовтень 

О
сі

н
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Листопад Грудень Січень Лютий Березень 

В
е
сн

я
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Квітень Травень 

1.  

Семінари-

практикуми 

директорів ЗЗСО 
 

Ходосівська 
ЗОШ І - ІІІ 

ступенів 
  

Боярський 

НВК «Колегіум 
ЗОШ І-ІІІ 

ступенів» №3 

  

Соф. 
Борщагівський 

НВК 
   

2.  

Семінари-

практикуми 

заступенів 

директорів з НВР 

   
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 
 

Новосілківська 
 ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
   

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 
 

3.  

Інструктивно-

методична нарада 

для заступників 

директорів з НВР 

відповідальних за 

профорієнтаційну 

роботу 

12.09.2018 
Боярський НВК 

«Колегіум- 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3» 

          

4.  

Семінар-

практикум 

заступників 

директорів з НВР 

відповідальних за 

профорієнтаційну 

роботу 

         

17.04.2019 
Боярський 

НВК 

«Колегіум- 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

№3» 

 

5.  

Засідання 

науково-

методичної ради  
19.09.2018   21.11.2018  16.01.2019  20.03.2019   22.05.2019 

6.  

Наради-семінари 

голів 

батьківських 

комітетів 

 

25.10.2018 
РЦ 

психологічної 

реабілітації 

   

17.01.2019 

РЦТМ 

«Оберіг» 
 

 .  

18.04.2019 
Бузівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 

7.  

Семінари-

практикуми 

заступенів 

директорів з ВР 

 

25.10.2018 
РЦ 

психологічної 

реабілітації 

     

20.03.2019 
Гореницька 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
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№ Форми роботи Вересень Жовтень 

О
сі

н
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Листопад Грудень Січень Лютий Березень 

В
е
сн

я
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Квітень Травень 

8.  

Семінари-

практикуми 

педагогів- 

організаторів 

   

13.11.2018 
Малютянська 

ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

   

26.03.2019 
Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 1 

   

9.  

Засідання РМО  

керівників гуртків 

ЗПО 

13.09.2018 

Боярський НВК 

«Колегіум-

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів  
№ 3» 

11.10.2018 
ВЦТДЮ 

 
РЦТМ 

«Оберіг» 
 

РЦТМ 

«Оберіг» 
 

05.03.2019 

ВЦТДЮ 
21.03.2019 
РЦЕНТУМ 

  

10.  

Заняття лідерів 

учнівського 

самоврядування 

району 

   

15.11.2018 
РЦ 

психологічно

ї реабілітації 

  

21.02.2019 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 3 

  

25.04.2019 

Тарасівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 

11.  

Засідання МО 

соціальних 

педагогів та 

практичних 

психологів  

 

10.10.2018 

П.Борщагівська 

ЗОШ І ступенів 
 

14.11.2018 
Центр 

практичної 

психології 

  

13.02.2019 
С.Борщагівсь

кий НВК 

13.03.2019 
Боярська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 

 

17.04.2019 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

17.05.2019 

Центр 

практичної 

психології 

12.  

Засідання МО 

вчителів-

логопедів 
 

25.10.2018 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 

  
27.12.2018 ЗДО 

«Дзвіночок» 
 

28.02.2019 

ЗДО 

«Барвінок» 
  

25.04.2019 
П.Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

23.05.2019 

Центр 

практичної 

психології  

13.  

Засідання 

керівників МО 

вчителів 

початкових класів 

         

04.04.2019 
Боярська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№5 

 

14.  

Семінар-

практикум для 

вчителів, які 

працюють за 

програмою 
«Розвивальне 

навчання» 

      

21.02.2019 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№4 
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№ Форми роботи Вересень Жовтень 

О
сі

н
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Листопад Грудень Січень Лютий Березень 

В
е
сн

я
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Квітень Травень 

15.  

Семінар-

практикум  
для учителів 

НУШ 

 

24.10.2018 
Боярський НВК 

«Гімназія-ЗОШ І 

ступеня» 

         

16.  
Майстер-клас 

Стратілат І.Д 

«Елементи АРТ-терапії в початковій школі»  
на базі Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І ступеня 

     10.01.2019      

17.  

Постійно діючий 

семінар з 

методики 

викладання 

математики під 

керівництвом 

автора підручника 

Листопад Н.П. 

  

Вівторок 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№3 

 

06.12.2018 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№3 

   

Вівторок 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№3 

  

18.  

Постійно діючий 

семінар з 

методики 

викладання 

математики під 

керівництвом 

автора підручника 

Онопрієнко О.В. 

  

четвер 
Забірська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

    

14.03.2019 
Забірська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

четвер 
Забірська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

  

19.  

Постійно діючий 

семінар з 

методики 

викладання 

інтегрованого 

курсу «Я 

досліджую світ» 

під керівництвом 

автора підручника 

Андрусенко І.В. 

  

середа 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№2 

22.11.2018 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№2 

     

середа 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№2 
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№ Форми роботи Вересень Жовтень 

О
сі

н
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Листопад Грудень Січень Лютий Березень 

В
е
сн

я
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Квітень Травень 

20.  

Постійно діючий 

семінар з 

методики 

викладання 

української мови 

під керівництвом 

автора підручника 

Пономарьової К.І. 

26.09.2018 
Боярська  
ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№4 

 
 

 
   

07.02.2019 
Боярська  
ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№4 
 

 

понеділок 
Боярська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№4 
 

 

  

21.  

Засідання МО 

вчителів 

української мови 

та літератури 

     

09.01.19 
Боярська ЗОШ 

І-ІІІ ст№5 
     

22.  

Семінар-

практикум 

вчителів 

української мови 

та літератури 

 

03.10.18. 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№3 

 

07.11.18 
П.Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст 
  

13.02.19 
Боярська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№4 

    

23.  

Майстер-клас 

учителя 

української мови 

та літератури 

Вінник А.М. 

«Застосування інноваційних технологій для розвитку творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури та в позаурочний час» 
на базі Білогородської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

19.09.18   14.11.18   13.02.19     

24.  

Конференція до 

відзначення Року 

В.Стуса 
  

Софіївсько-
Борщагівський 

НВК 
        

25.  

Методичні заходи 

для вчителів 

іноземних мов 
 

10.10.2018 
Боярський НВК  

«Гімназія – ЗОШ І 

ступеня»  

 

07.11.2018 
П.Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 

23.01.2019 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№ 3 

 

20.03.2019 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст 
№ 2 

   

26.  

Семінар для 
вчителів 

зарубіжної 
літератури та мов 

нац. меншин 

   

07.11.2018 
П.Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

     

24.04.2019 
НВК 

«ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-

дитячий 

садок 

«Міцва-613» 
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№ Форми роботи Вересень Жовтень 

О
сі

н
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Листопад Грудень Січень Лютий Березень 

В
е
сн

я
н

і 
 

к
а

н
ік

у
л

и
 

Квітень Травень 

27.  
Майстер-клас 

вчителя 
Шпак О.М 

«Особистісно орієнтоване навчання на уроках зарубіжної літератури як умова розвитку творчих здібностей учнів»  
на базі Боярського НВК  «Гімназія – ЗОШ І ступеня», каб. 303 

 19.10.2018      15.03.2019    

28.  

Семінар-

практикум 
для вчителів 

художньо-

естетичного 

циклу 

   

15.11.2018 
Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 
(музичне 

мистецтво) 

 

23.01.2019 
Боярський 

НВК  «Гімназія 

– ЗОШ І 

ступеня» 
(образотворче

мистецтво) 

   

10.04.2019 
Гатнянська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 
(музичне 

мистецтво) 

 

29.  

Майстер-клас 

вчителя 
Гажаман О.В. 

«Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу  
«Мистецтво» шляхом використання електронних освітніх ресурсів»  

на базі Боярського НВК  «Гімназія – ЗОШ І ступеня» 
 26.10.2018      29.03.2019    

30.  

Засідання РМО 

учителів 

математики 
    

05.12.2018 
м.Київ 

НПУ ім.  
М.П. Драгоманова 

    

03.04.2019 
Боярський 

НВК 

«Гімназія -

ЗОШ І 

ступеня» 

 

31.  

Семінари та 

майстер-класи 

для учителів 

математики 

    
05.12.2018 
м.Київ НПУ ім. 
М.П. Драгоманова 

  

20.03.2019 
Боярський 

НВК 

«Колегіум 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів№3» 

   

32.  

Засідання творчої 

групи вчителів 

математики, які 

працюють за 

проектом 

«Інтелект 

України» 

 

П.Борщагівська 

ЗОШ І - ІІІ 

ступенів 
   

Новосілківська 
ЗОШ І - ІІІ 

ступенів 

Боярська 

ЗОШ І - ІІІ 

ступенів№4 
    

33.  

Консультпункт 

при вчителю-

методисту  
Посікері І.П. 

Тема «Використання інтерактивної дошки під час навчання математики» 
Боярський НВК «Колегіум – ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» 

Перший вівторок місяця 
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34.  

Консультпункт 

при вчителю-

методисту 

Ворожбит Т.Г.  

Тема «Вивчення математики в профільних математичних классах» 
Боярський НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня» 

Перший понеділок місяця 

35.  

Методичні заходи 

для вчителів  

історії та інших 
суспільствознавчих 
курсів 

   

29 .11.2018 
Національна 

Академія 

внутрішніх 

справ 

України 

     

18 .04.2019 
Гатнянська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 

36.  
Школа молодого 

вчителя історії 

«Перші кроки до вершин педагогічної майстерності» 
на базі Хотівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія», Керівник Зателепа  Л. І. учитель-методист історії 

Другий четвер    Другий четвер   Другий четвер    

37.  

Майстер-клас  
.учителя-

методиста історії 

Волошеної Р.В. 

Тема: «Голодомор 1932-1933 рр. В Україні: історія, уроки на майбутнє» 
на базі Боярського НВК «Колегіум- ЗОШ І-ІІІ ступенів№3» 

останній четвер   
останній 

четвер      
останній 

четвер  

38.  

Майстер-клас 

учителя-

методиста історії 

Коваленко О.М. 

Тема: «Гуманно-особистісний підхід на уроках правознавства» 
на базі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

 перший четвер    перший четвер  перший четвер    

39.  

Методичні заходи 

для вчителів 

географії та 

економіки 

   

15.11.2018 
Шпитьківська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

   

21.03.2019 
Боярський 

НВК 

«Колегіум-

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3» 

   

40.  

Майстер-клас 

вчителя 

методиста 

географії  
Багнюк С.А. 

Тема: «Розвиток творчої особистості через діяльнісну складову змісту економічної освіти» 
на базі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

   
другий 

четвер   другий четвер    
другий 

четвер 

41.  

Методичні заходи 
для  вчителів  

хімії 

27.09.2018 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3 

     

28.02.2019 
Софіївсько-

Борщагівський 

НВК 
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42.  

Майстер-клас 

учителя-

методиста хімії 

Пономаренко Т.П 

Тема: «Розв’язування розрахункових задач з хімії» 
на базі Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

 перший четвер    перший четвер  перший четвер    

43.  
Засідання РМО 

вчителів біології 
   

01.11.18. 
Всеукраїнськ

ий науково-

практичний 

центр МАН 

України 

м.Київ 

.  

06.02.19 
Боярска 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 

    

44.  

Семінар-

практикум з курсу 

«Основи 

здоров’я» 

    

06.12.18 
Софіївсько-

Борщагівський 

НВК 

    

04.04.19 
Боярська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 

 

45.  

Семінар-

практикум з курсу 
«Природознавство»    

(5 клас)  

 

04.10.18 
Дендропарк 

«Олександрія» 

м.Біла Церква 

     

14.03.19 
Боярська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 4 

   

46.  

Майстер-клас 

учителя біології 
Цуденко О.В 

«Методика написання та захисту екологічних проектів та науково-дослідних робіт учнями-членами МАН» 
(підготовка до ІІ та ІІІ етапів олімпіади з екології, МАН) 

на базі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 
 18.10.18  15.11.18        

47.  

Майстер-клас 

учителя біології 
Лотоцкої С.М 

«Реалії нової програми та підручників з біології для учнів 10 класу» 
на базі Святопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

   08.11.18  17.01.19      

48.  

Майстер-клас 

учителя біології 
Турчиної Л.О 

«Нова українська школа: технологія розвитку критичного мислення учнів. 
Методи формування критичного мислення на уроках біології, екології, «Основздоров’я» 

на базі  Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №5 
27.09.18    20.12.18       
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49.  

Засідання РМО 

вчителів фізики і 

астрономії 
   

07.11.2018 
м. Київ, 

навчальний 

центр НЦ 

«Мала 

академія 

наук 

України» 

     

24.04.2019 
Боярський 

НВК 

«Колегіум -

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

№3» 

 

50.  

Семінари та 

майстер-класи  

для учителів 

фізики і 

астрономії 

   

07.11.2018 
м. Київ, 

навчальний 

центр НЦ 

«Мала 

академія 

наук 

України» 

  

13.02.2019 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 

  

24.04.2019 
Боярський 

НВК 

«Колегіум -

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

№3» 

 

51.  

Консультпункт 

при  вчителю-

методисту 

Тищенку О.Т 

Тема  «Розв’язування задач з фізики підвищеної  складності» 
Вишнівська ЗОШ І – ІІІ ступенів №3 

 

Перший вівторок місяця 

52.  

Консульт пункт  
при  старшому 
вчителі 
Реутовій Т.В. 

Тема «Методична допомога молодим вчителям фізики і астрономії» 
Білогородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

 

Другий четвер місяця 

53.  

Засідання РМО 

вчителів 

інформатики 
 

17.10.2018 
м. Київ НПУ ім. 
М.П. Драгоманова 

       

10.04.2019 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

 

54.  

Семінари та 

майстер-класи  

для учителів 

інформатики 

 
17.10.2018 

м. Київ НПУ ім. 
М.П. Драгоманова 

   

23.01.2019 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №2 

   

10.04.2019 
Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

 

55.  

Консультпункт 

при учителю-

методисту 
Мякенькій Т.М.  

Тема «Розв’язування олімпіадних задач з інформатики» 
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 

Перший четвер місяця 
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56.  

Консультпункт 

при вчителю-

методисту 

Ошийко Т.М.  

Тема «Розв’язування задач підвищеної складності в ЕТ Excel» 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 
Другий четвер місяця 

57.  

Семінари для 

вчителів Захисту 

Вітчизни 
 

24.10.2018 
Боярська  
ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

       

17.04.2019 
ГатнянськаЗО

Ш І-ІІІ 

ступенів 

 

58.  

Семінари для 

учителів фізичної 

культури 
   

28.11.2018 
Святопетрівсь

ка ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

     

24.04.2019 
Дмитрівська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 

59.  

Засідання РМО 

вчителів трудового 

навчання, технологій 
(обслуговуючі види 

праці) 

   

14.11.18 
Боярська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 1 

.     

03.04.19 
Гатнянська 

ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

 

60.  

Засідання РМО 

вчителів трудового 

навчання, технологій 

(технічні види 

праці) 

 

03.10.18 
Боярська  
ЗОШ І-ІІІ 

ступенів № 5 

     

13.03.19 
Софіївсько-

Борщагівський 

НВК  

   

61.  

Консультпункт 

при 
Городецькій В.С. 

«Дотримання правил техніки безпеки на уроках трудового навчання (технологій). Вимоги до ведення журналу інструктажів з техніки безпеки» 
на базі Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І ступеня» 

26.09.18    12.12.18       

62.  
Консультпункт 

при Хижєвій Ю.С 

«Технологія ниткографії» 
на базі Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

 17.10.18     06.02.19     

63.  

Семінари-

практикуми та 

майстер-класи 

шкільних 

бібліотекарів 

  

25.10.2018 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ 

І ступеня» 

     

21.03.2019 
Боярський 

НВК 

«Колегіум - 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3» 
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64.  

Творча група 

шкільних 

бібліотекарів 

(керівник 

Хлинова Н.Ф.) 

   

22.11.2018 
Боярська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 

  

21.02.2019 
Боярська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 

    

65.  

Консультпункт  

молодих 
бібліотекарів 

Другий четвер місяця (РМЦ) 
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ПЛАН-ГРАФІК 

семінарів директорів  

закладів загальної середньої освіти 

І заняття Ходосівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Жовтень 2018 року 

Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти - необхідна умова  Нової української 

школи. 
 

ІІ заняття Боярський НВК «Колегіум - ЗОШ І-ІІІ ступенів»  

Грудень 2018 року 

Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладом освіти в умовах Нової 

української школи - основа формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. 
 

ІІІ заняття Софіївсько-Борщагівський НВК «СШ І-ІІІ ступенів - ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Березень 2019 року 

Педагогіка партнерства Нової української школи як складова управління громадсько-

активним закладом загальної середньої освіти.  

 

ПЛАН-ГРАФІК 

семінарів заступників директорів з навчально-виховної роботи 

закладів загальної середньої освіти 

І заняття Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

Листопад 2018 року 

Взаємодія учасників освітнього процесу в умовах інклюзивного навчання у форматі НУШ.  

ІІ заняття Новосілківська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Січень  2019 року 

Нова українська школа: розвиток ключових компетентностей через формування наскрізних 

умінь учнів засобами освітніх технологій.  

ІІІ заняття Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 

Квітень 2019 року 

Методична служба в закладі освіти в умовах Нової української школи: її місія, професійні 

ролі і функції.  
 

 

 

Не можна нічого змінити, б’ючись з 

існуючою реальністю. Щоб щось змінити, 

створіть нову модель, яка зробить існуючу 

безнадійно застарілою. 

Річард Бакмінстер Фуллер 
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ПЛАН-ГРАФІК 

нарад, семінарів-практикумів заступників директорів  

з навчально-виховної роботи,  

відповідальних за організацію профорієнтаційної роботи 
Відповідальний: Незабитовський І.М. . –  методист РМЦ 

Інструктивно-методична нарада 
Боярський НВК «Колегіум-ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  

 12 вересня 2018 року 
Особливості організації профорієнтаційної роботи у 2018/2019 навчальному році відповідно 

до нормативно-правових вимог, методичних рекомендацій МОН України та Комунального 

навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів».  

 

Семінар-практикум 
Боярський НВК «Колегіум-ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

17 квітня 2019 року 
Інноваційний підходи до організації профорієнтаційної роботи в сучасній школі. 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

семінару –практикуму  

заступників директорів з виховної роботи 
Керівник: Гончарук Т. В . – методист РМЦ 

І. Заняття 
Києво-Святошинський районний центр соціально-психологічної реабілітації населення. 

25 жовтня 2018 року 
1. Налагодження конструктивної співпраці між батьками та вчителями. 

2. Психологічний аспект. 

 

ІІ. Заняття 
Гореницька ЗОШ І-ІІІ ступенів 

20 березня 2019 року 
3. Взаємозв’язок закладів загальної середньої освіти з громадськими об’єднаннями та 

їх вплив на виховну роботу закладу освіти. 

4. Психологічні тренінги. 

5. Майстер – клас. 
 

ПЛАН-ГРАФІК 

семінару –практикуму педагогів – організаторів 
Керівник: Гончарук Т. В . – методист РМЦ 

І. Заняття 
Малютянська ЗОШ І-ІІ ступенів 

13 листопада 2018 року 
1. Козацько-лідерське виховання.   

2. Майстер-класи, творчі майстерні. 
 

ІІ. Заняття 
Білогородська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

26 березня 2019 року 
6. Роль народних обрядів у національно-патріотичному вихованні учнівської молоді 

7. Майстер-класи. 

8. Підготовка та організація проведення Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»). 
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ПЛАН-ГРАФІК 

нарад-семінарів голів батьківських комітетів  

закладів освіти 
Керівники:Гончарук Т.В., методист РМЦ; 

Мироненко А.О., голова районної асоціації батьків 

школярів 

І. Заняття 
Києво-Святошинський районний центр  

соціально-психологічної реабілітації населення 

25 жовтня 2018 року 
1. Роль батьків у налагодженні процесу інклюзії дітей з особливими освітніми потребами у 

шкільний колектив. 

2. Психологічний аспект. 

ІІ. Заняття 
Києво-Святошинський районний центр 

творчості молоді «Оберіг» 

17 січня 2019 року 
1. Роль закладів загальної середньої освіти та позашкільної освіти  у вихованні моральної 

культури школярів та учнівської молоді. 

2. Спільна робота педагогічного колективу закладу позашкільної освіти та батьківської 

громадськості (з досвіду роботи). 

3. Майстер-класи. 

ІІІ. Заняття 
Бузівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

18 квітня 2019 року 
1. Спадкове та набуте як основа виховання особистості. 

2.  Екскурсія до Старого села. 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

занять лідерів учнівського самоврядування 
Керівники: Гончарук Т.В., методист РМЦ; 

Тимошенко Т.О., педагог-організатор Вишнівської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

І. Заняття 
Києво-Святошинський районний центр  

соціально-психологічної реабілітації населення 

15 листопада 2018 року 
1. Роль шкільних лідерів у профілактиці булінгу. 

2. Психологічні тести. 

ІІ. Заняття 
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

21 лютого 2019 року 
1. Внесення змін до планування роботи районної організації дітей на 2018/2019 навчальний 

рік. 

2. Робота в комісіях. 

ІІІ. Заняття 
Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

25 квітня 2018 року 
1. Я громадянин і патріот держави. Я все зроблю для її блага і тепла.  

2. Роль засобів масової інформації у роботі дитячих організацій. 
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ПЛАН-ГРАФІК 

нарад, семінарів директорів, заступників директорів та методистів 

закладів позашкільної освіти 
Керівник: 

Лисенко О.О., методист РМЦ 

І. Заняття 
РЦТМ «Оберіг»                                                                                                           29 серпня 2018 року 

1. Звіти керівників  закладів позашкільної освіти про діяльність закладів у 2017/2018 

навчальному році. 

2. Про Стратегію розвитку Позашкільної освіти в умовах реформування освітньої галузі.  

3. Обговорення питання: «Проектування навчально–виховного простору, як умова 

модернізації надання якісних освітніх послуг в закладі позашкільної освіти». 

4. Про організований початок 2018/2019 навчального року. Про програмно-методичне 

забезпечення освітнього процесу. Про робочі та навчальні плани роботи ЗПО на 2018/2019 

навчальний рік. 

ІІ. Заняття 
РЦЕНТУМ                                                                                                                 07 червня 2019 року 

1. Про хід виконання навчальних програм. 

2. Про результативність діяльності ЗПО у 2018/2019 навчальному році. 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

методичного об’єднання керівників гуртків закладів позашкільної освіти 
Керівник: 

Лисенко О.О., методист РМЦ 

І. Семінар-практикум 
Боярський НВК «Колегіум-ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3»                                            13 вересня 2018 року 

Умови освітнього середовища закладу позашкільної освіти для забезпечення самоактуалізації 

вихованців, спираючись на парадигму людиноцентрованого підходу  

(по К. Роджерсу). 

ІІ. Семінар-практикум 
ВЦТДЮ                                                                                                                    11 жовтня 2018 року 

Організаційно-методичні засади написання та підготовки науково-дослідницьких робіт та 

проведення пошукової діяльності. 

ІІІ. Засідання РМО 
РЦТМ «Оберіг»                                                                                                           листопад 2018 року 

Соціалізація, розвиток комунікабельності, реалізація творчих здібностей вихованців 

засобами дитячої журналістики. 

ІV. Семінар-практикум 
РЦТМ «Оберіг»                                                                                                                 січень 2019 року 

Впровадження інноваційних методів та прийомів розвитку артистичних здібностей засобами 

театрального мистецтва. 

V. Майстер клас 
ВЦТДЮ                                                                                                                      05 березня 2019 року 

Майстер-клас з петриківського розпису гуртка «Чарівна петриківка». 

VІ. Заняття 
РЦЕНТУМ                                                                                                                 21 березня 2019 року 

Тренінг «Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі». 
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ПЛАН-ГРАФІК 

методичних об’єднань для соціальних педагогів та практичних психологів 
Керівники: Герасімюк Т.В. – директор Центру практичної психології, 

Шевкун М.В. – методист Центру практичної психології 

Дата 

проведення 
Тематика засідань Місце проведення 

10 жовтня 

2018 року 

Поняття булінг, кібер-булінг. Основні 

принципи профілактики і подолання булінгу, 

кібер-булінгу. 

Петропавлівсько-

Борщагівська ЗОШ І 

ступенів 

14 листопада 

2018 року 

Умови формування відповідального 

ставлення до здоров’я в рамках Місячника 

здорового способу життя у закладі освіти. 

Центр практичної 

психології 

13 лютого 

2019 року 

Соціальне середовище у розвитку 

обдарованості. Психологічна підтримка 

обдарованої молоді. 

Софіївсько-Борщагівський 

НВК «СШ І-ІІІ ступенів – 

ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

13 березня 

2019 року 

Проведення районної інтелектуальної 

олімпіади. 

Боярська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №5 

17 квітня  

2019 року 

Організація та зміст соціально-

психологічного супроводу допрофільного і 

профільного навчання закладів загальної   

середньої освіти. 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

17 травня  

2019 року 

Круглий стіл: Підведення підсумків роботи 

соціальних педагогів та практичних 

психологів закладів освіти за 2018/2019 

навчальний рік. Планування роботи на 

наступний навчальний рік. 

Центр практичної 

психології 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

засідань районного методичного об’єднання вчителів-логопедів 
Керівник: Герасімюк Т.В. – директор районного навчально-

методичного центру практичної психології 

Дата 

проведення 
Тематика засідань Місце проведення 

25 жовтня 

2018 року 

Взааємодія логопеда й учителя початкової 

школи – запорука успішної корекційної 

роботи. 

Білогородська  

ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 

27 грудня 

2018 року 

Взаємодія вчителя-логопеда, вихователя і 

батьків – запорука успішної корекційної 

роботи з дітьми, які мають вади мовлення. 

Традиційні й нетрадиційні прийоми 

корекційної роботи з дітьми вдома. 

ДНЗ «Дзвіночок»  

стм. Чабани 

28 лютого 

2019 року 

Розвиток фонематичних процесів у дітей із 

дислексією. 

ДНЗ «Барвінок»  

с. Білогородка 

25 квітня 

2019 року 

Розвиток фонематичних процесів у 

молодших школярів. 

Петропавлівсько - 

Борщагівська  

ЗОШ І-ІІІ ступенів 

23 травня 

2019 року  

Підведення підсумків роботи вчителів-

логопедів закладів загальної середньої та  

дошкільної освіти за  навчальний рік. Аналіз 

результативності корекційно-розвиткової 

роботи. Планування роботи на наступний 

навчальний рік. 

Центр практичної 

психології 
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ПЛАН-ГРАФІК 

засідань районного методичного об’єднання вчителів початкових класів  
та вихователів груп подовженого дня  

Керівник: Ванькевич Н.А. – методист РМЦ 

І. Постійно діючий семінар  
«Методика викладання математики»  

під керівництвом автора підручника Листопад Н.П. 

Вишнівська ЗОШ І–ІІІ ступенів №3                                                         осінні канікули (вівторок); 

06 грудня 2018 року; 

весняні канікули (вівторок) 

ІІ. Постійно діючий семінар  
«Методика викладання математики»   

під керівництвом автора підручника Онопрієнко О.В. 

Забірська ЗОШ І – ІІІ ступенів                                                                 осінні канікули (четвер); 

14 береня 2019 року; 

весняні канікули (четвер)   

ІІІ. Постійно діючий семінар  
«Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»  

під керівництвом автора підручника Андрусенко І.В.  

Вишнівська  ЗОШ І – ІІІ ступенів №2                                                       осінні канікули (середа);  

22 листопада 2018 року;            

весняні канікули (середа)    

ІV. Постійно діючий семінар  
«Методика викладання української мови»   

під керівництвом автора підручника Пономарьової К.І. 

Боярська ЗОШ І–ІІІ ступенів №4                                                               26 вересня 2018 року;  

07 лютого 2018 року;            

весняні канікули (понеділок) 

V. Семінар-практикум для учителів НУШ.    

Тема: «Нова українська школа- нові підходи до викладання»  

Боярський НВК «Гімназія-ЗОШ І ступеня»                                                    24 жовтня 2018 року 

 

VІ. Майстер-клас 
Тема: «Використання елементів АРТ-терапії з учнями початкових класів»  

Петропавлівсько-Бощагівська ЗОШ І ступеня                                               10 січня 2019 року 

 

VІІ. Семінар-практикум для учителів, які працюють за програмою «Розвивальне навчання» 

Вишнівська  ЗОШ І – ІІІ ступенів №4                                                                 21 лютого 2019 року 
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ПЛАН-ГРАФІК 

методичних заходів для вчителів української мови та літератури 
Керівники: Прокуда В.О. - методист РМЦ, 

Лук’янчук О.В.-керівник РМО учителів української мови 

та літератури, учитель української мови та літератури 

Боярського НВК «Колегіум-ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» 

Засідання МО                                                                                                              Серпень 2018 року 
Тема:  Робота вчителя-словесника в контексті реформування повної загальної середньої освіти  

1. Опрацювання офіційних документів МОН України, методичних рекомендацій щодо 

викладання української мови та літератури у новому навчальному році.  

Лук’янчук О. В., керівник РМО 

учителів української мови та 

літератури 

2. Аналіз роботи РМО вчителів української мови та літератури у новому           

2018/2019 навчальному році. 

Прокуда В. О., методист РМЦ 

Майстер- клас  
Застосування інноваційних технологій для розвитку творчих здібностей учнів на уроках 

української мови та літератури та в позаурочний час 

(Віннік Алла Миколаївна, учитель української мови та літератури) 

Білогородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1                                                      19 вересня 2018 року; 

7 листопада 2018 року; 

13 березня 2019 року 

Семнар-практикум 
Готуємося до компетентнісного уроку української мови 

(Зеленова Людмила Василівна, учитель української мови та літератури) 

Вишнівська  ЗОШ І-ІІІ ступенів №3                                                           03 жовтня 2018 року 

Конференція до відзначення Року В.Стуса  
Долі не обирають… Її приймають, яка вона вже не є…  

(Прус Фаїна Степанівна, учитель української мови та літератури) 

Софіївсько- Борщагівський НВК                                                                осінні канікули 

Семінар-практикум 
Роль предметів гуманітарніго циклу щодо адаптації учнів 5-х класів в умовах НУШ 

(для учителів української мови та літератури, іноземних мов, які викладають у п’ятих 

класах) 

(Бадьора Інна Василівна, керівник ШМО учителів української мови та літератури) 

Петропавлівсько- Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів                                 7 листопада 2018 року 

Засідання МО 
Моніторинг участі учнів у мовних конкурсах, МАН, всеукраїнській олімпіаді з 

української мови та літератури 

(Лук’янчук Оксана Валеріївна, керівник РМО учителів) 

Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №5                                                                09 січня 2019 року 

Семінар-практикум  
Розвиток критичного мислення учнів на уроках української мови та літератури - 

запорука успіху 

(Тарасенко Світлана Миколаївна, учитель української мови та літератури) 

Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4                                                                 13 лютого 2019 року 
 

http://ippo.kubg.edu.ua/wp-content/uploads/2016/09/o.glazova_robota_vchytelia-slovesnyka_v_konteksti_reformuvannia.doc
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ПЛАН-ГРАФІК 

семінарів та засідань районного методичного об`єднання  
вчителів  зарубіжної літератури та мов національних меншин 

Керівники: Байрамова Г.О. – методист РМЦ 

Шпак О.М – керівник РМО, вчитель  Боярського 

НВК «ЗОШ І ступеня - Гімназія» 

Засідання РМО                                                                                                       Серпень 2018 року  
Про основні напрямки діяльності РМО в 2018/2019 навчальному році в умовах Нової 

української школи.    

Боярський НВК «Гімназія — ЗОШ І ступеня»                                                  19 жовтеня 2018 року 

          15 березня 2019 року 
Майстер-клас Шпак О.М.  

Особистісно орієнтоване навчання на уроках зарубіжної літератури як умова розвитку 

творчих здібностей учнів в умовах НУШ. 

Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів                                        07 листопада 2018 року 

Семінар.  
Роль предметів гуманітарного циклу щодо адаптації учнів п`ятих класів в умовах Нової 

української школи. 

Приватний заклад  

«Приватний НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів — д/с «Міцва-613»                               24 квітня 2019 року 

Семінар-практикум 
Інноваційний методичний інструметарій учителя в контексті компетентнісного  

підходу до навчання. 
 

ПЛАН – ГРАФІК  
семінарів, засідань районного методичного об`єднання  

учителів мистецьких дисциплін 
Керівники: Байрамова Г.О. – методист РМЦ 

Горбенко Н.Л.  - керівник РМО, вчитель  музичного 

мистецтва  Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3 

Ґудзь Т.С. - керівник РМО, вчитель  образотворчого 

мистецтва Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 

Гажаман О.В.- керівник РМО, вчитель Боярського НВК 

«Гімназія - ЗОШ І  ступеня»  

Засідання РМО                                                                                                            Серпень 2018 року  
1. Про основні напрямки діяльності РМО в 2018/2019 навчальному році.  

2. Вимоги щодо проведення уроків художньо-естетичного циклу у новому навчальному році. 

3. НУШ: проблеми та підготовка до вирішення поставлених цілей у новому навчальному 

році. 

Боярський НВК «Гімназія — ЗОШ І ступеня»                                                    26 жовтня 2018 року 

29 березня 2019 року 
Майстер-клас вчителя-методиста Гажаман О.В. 

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках образотворчого мистецтва та інтегрованого 

курсу «Мистецтво» шляхом використання електронних освітніх ресурсів 

Білогородська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1                                                        15 листопада 2018 року 

Семінар-практикум 
Урок музичного мистецтва в сучасній українській школі:  нові концепції розвитку дитини 

засобами музики, вокальні та ритмічні вправи на уроках музичного мистецтва.   
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Боярський НВК «Гімназія - ЗОШ І ступеня»                                                          23 січня 2019 року 

Семінар-практикум вчителя образотворчого мистецтва   Прокопенко О.Ф.  

Опанування технікою  Coffee-art. 

Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                                           10 квітня 2019 року 

Семінар-практикум   
Формування ціннісного ставлення до мистецтва засобами музики. Використання 

електронних освітніх ресурсів на уроках художньо-естетичного циклу. 
 

 

ПЛАН – ГРАФІК  
семінарів, засідань районного методичного об`єднання  

вчителів  іноземних мов   
Керівники: Байрамова Г.О. – методист РМЦ 

       Микиштина Т.В. – керівник РМО, вчитель 

       Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів№ 3 

Засідання РМО                                                                                                          Серпень 2018 року  
1. Про основні напрямки діяльності РМО в 2018/2019 навчальному році.  

2. Вимоги щодо проведення уроків іноземної мови у новому навчальному році. 

3. НУШ: проблеми та підготовка до вирішення поставлених цілей у новому 2018/2019  

навчальному році. 

4. Використання нових методик у викладанні іноземної мови у класах НУШ 

Боярський НВК «Гімназія - ЗОШ І ступеня»                                                      10 жовтня 2018 року  

Семінар-практикум  
Використання ігрових методик у викладанні англійської мови  в початкових класах НУШ. 

Воркшопи. 

Петропавлівсько-Борщагівська ЗОШ І-ІІІ ступенів                                        07 листопада 2018 року 

Семінар  
Роль предметів гуманітарного циклу щодо адаптації учнів п`ятих класів в умовах Нової 

української школи. 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3                                                                   23 січня 2019 року  

Семінар-практикум 
Як ефективно підготуватися до ЗНО.  

Найпоширеніші  помилки абітурієнтів у підготовці до ЗНО з іноземної мови та як їх 

уникати. 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2                                                                    20 березня 2019 року 

Семінар-практикум 
Нестандартні уроки англійської мови як форма розвитку креативності учнів. 
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ПЛАН – ГРАФІК  
семінарів, засідань районного методичного об’єднання вчителів математики 

Керівники: Незабитовський І.М.-  методист РМЦ, 

Комаренко О.В. – учитель математики 

Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, керівникРМО 

І засідання РМО                                                                                                                      Серпень 2018 року 
Викладання математики у 2018/2019 навчальному році відповідно до нормативно-правових вимог, 

методичних рекомендацій МОН України та Комунального навчального закладу Київської обласної 

ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів».  

1. Особливості викладання математики у 2018/2019 н. р.. Методичні рекомендації щодо 

ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів з математики 

Комаренко О.В. – керівник РМО 

2. Організація освітнього процесу з математики внавчальному закладі загальної середньої 

освіти. 

Незабитовський І.М. –  методист РМЦ 

3. Аналіз роботи РМО вчителів математики за 2017/2018 н.р. та обговорення і затвердження 

плану роботи РМО на 2018/2019 н.р. 

Ворожбит Т.Г. – учитель математики 

Боярського НВК «Гімназія – ЗОШ І 

ступеня» 

4. Результати участі закладів освіти району за минулий навчальний рік в олімпіадах з 

математики, Конкурсі-захисті МАН, Всеукраїнському учнівському математичному 

конкурсі „Кенгуру-2018». 

Незабитовський І.М. – методист РМЦ 

5.      Огляд новин методичної літератури. 

Посікера І.П. – учитель математики 

Боярського НВК «Колегіум – ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №3» 

6. Організаційні питання. 

ІІ засідання МО 
м. Київ НПУ ім. М.П. Драгоманова                                                                       05 грудня 2018 року 

Використання новітніх інтерактивних методик під час організації носвітнього процесу з 

математики. 

ІІІ засідання МО 
Боярський НВК «Гімназія -ЗОШ І ступеня»                                                        03 квітня 2019 року 

Підсумки та аналіз роботи РМО за 2018/2019 н.р. Планування роботи на наступний 

навчальний рік. 

Семінар   
м.Київ НПУ ім. М.П. Драгоманова                                                                        05 грудня 2018 року 

Нова українська школа – нові підходи до навчання і викладання математики.  

Майстер-клас 
Боярський НВК «Колегіум ЗОШ І-ІІІ ступенів №3»                                           20 березня 2019 року 

Диференційований підхід до учнів профільних класів у процесі викладання 

математики, учитель Бондарчук Н.М. 

Навчальний семінар 
Боярський НВК «Гімназія -ЗОШ І ступеня»                                                      03 квітня 2019 року 

Технології дистанційного навчання. 



67 

 

ПЛАН – ГРАФІК  
методичих заходів для вчителів суспільствознавчих курсів 

Керівники: Дікова В.Г.  методист РМЦ 

Лівінська Л.В.  керівник РМО, учитель-методист 

історії Хотівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-

гімназія» 

Засідання РМО                                                                                                          Серпень 2018 року 
Про методичні рекомендації МОН  України щодо організації освітнього процесу з 

історії, правознавства, інших суспільствознавчих курсів   та втілення пріоритетних 

завдань Нової української школи у 2018/2019 навчальному році. 

Національна Академія внутрішніх справ України                                           29 листопада  2018 року 

Науково-теоретичний семінар  
НАВС — провідний науковий і методичний центр, базовий заклад для підготовки нової 

генерації правоохоронців. 

Гатнянська ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                                         18 квітня 2019 року 

Науково-практичний семінар 
Краєзнавчий матеріал як невід’ємна складова становлення національно-свідомого 

громадянина, дієвий засіб патріотичного  виховання, формування історичної свідомості, 

державницьких почуттів і якостей молодого покоління. 

Майстер-клас 
при учителю-методисту історії Боярського НВК «Колегіум-ЗОШ І-ІІІ ступенів №3»  

Волошеній Раїсі Вікторівні 

Голодомор 1932-33 рр. в Україні: історія, уроки на майбутнє. 

Вересень 2018 року (останній четвер місяця); 

грудень 2018 року (останній четвер місяця;) 

квітень 2019 року (останній четвер місяця). 

Майстер-клас  
при учителю-методисту історії Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2   

Коваленко Оксані Миколаївні 

Гуманно-особистісний підхід на уроках правознавства. 

Жовтень 2018 року (перший четвер місяця); 

січень 2019 року (перший четвер місяця); 

березень 2019 року (перший четвер місяця). 
 

Школа молодого вчителя  історії  

Керівник Зателепа Любов Іванівна учитель-методист 

історії Хотівського НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія» 

Перші кроки до вершин педагогічної майстерності. 

Вересень 2018року  (другий четвер місяця); 

грудень 2018 року(другий четвер місяця); 

березень 2019 року (другий четвер місяця). 
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ПЛАН – ГРАФІК  
методичних заходів для вчителів географії та економіки 

Керівники: Дікова В.Г.-методист РМЦ 

Полевик Г.О.- керівник РМО, учитель-методист географії 

Боярського НВК «Колегіум-ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» 

Засідання РМО                                                                                                      Серпень 2018 року 
Про методичні рекомендації МОН  України щодо організації освітнього процесу з 

географії, економіки   та втілення пріоритетних завдань Нової української школи у 

2018/2019 навчальному році. 

Шпитьківська ЗОШ І-ІІІ ступенів                                                                 15 листопада  2018 року 

Науково-практичний семінар 
Краєзнавчий підхід як метод поглиблення практичної спрямованості у викладанні 

географії. 

Боярський НВК «Колегіум- ЗОШ І-ІІІ ступенів №3»                                       21 березеня 2019 року 

Підвищення педагогічної майстерності та психологічної компетентності- запорука 

розвитку й самореалізації особистості вчителя. 

Педагогічна майстерня 
при вчителю-методисту географії Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2  

Багнюк Світлані Анатоліївні  

Розвиток творчої особистості через діяльнісну складову змісту економічної освіти 

Листопад 2018 року (другий четвер місяця); 

лютий 2019 року (другий четвер місяця); 

травень 2019 року (другий четвер місяця). 

ПЛАН – ГРАФІК  
методичних заходів для вчителів хімії 

Керівники: Дікова В.Г. методист РМЦ 

Терещенко О.В. керівник РМО, учитель-методист 

хімії Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3  

Засідання РМО                                                                                                          Серпень 2018 року 
Про методичні рекомендації МОН  України щодо організації освітнього процесу з хімії   

та втілення пріоритетних завдань Нової української школи у новому 2018/2019 

навчальному році. 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №3                                                                  27 вересня 2018 року 

Науково-практичний семінар 
Компетентнісні уроки при вивчення хімії в контексті Концепції нової української 

школи. 

Софіївсько-Борщагівський НВК «СШ І-ІІІ ступенів -ЗОШ І-ІІІ ступенів»      28 лютого 2019 року 

Науково-практичний семінар 
Експериментальна робота на уроках хімії. 

Майстер-клас  
при вчителю-методисту  хімії Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів   

Пономаренко Тетяні Прокопівні 

Розв’язування розрахункових задач з хімії. 

Жовтень 2018 року ( перший четвер місяця); 

січень 2019 року ( перший четвер місяця); 

березень 2019 року (перший четвер місяця). 
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ПЛАН – ГРАФІК  
засідань районного методичного об’єднання вчителів біології 

Керівник:  Лотоцька С.М.- «учитель-методист»   

Святопетрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

І заняття                                                                                                           01 листопада 2018 року 
Всеукраїнський науково-освітній центр МАН (м.Київ) 

Науково-практичний семінар для учителів біології, екології  

Відкрита освітня лабораторія в рамках Всеукраїнського науково-освітнього  

проекту МАН України. 

Майстер-клас 1.  

Організація науково-пошукової діяльності учнів в середній та старшій школі. 

Майстер-клас 2.  

Використання інтерактивної дошки під час викладання біології та екології в школі. 

ІІ заняття                                                                                                              06 лютого  2019 року 
Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5 (кабінет біології) 

Науково-практичний семінар для учителів біології, екології   

Нова українська школа: реалізація та особливості запровадження наскрізних змістових 

ліній в процесі викладання біології, екології в закладах загальної середньої освіти. 

Майстер-клас учителів біології Лотоцької С.М., Турчиної Л.О., Прахніцької В.В.  

Реалізація наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток». 

Майстер-клас учителів біології Остапенко Н.В., Костенко Л.Б. 

Реалізація наскрізної лінії «Здоров’я і безпека». 

Майстер-клас учителів біології Цуденко О.В., Волохатюк Т.М.  

Реалізація наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність». 

Майстер-клас учителів біології Романової С.С., Тарасюк Л.І. 

Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність». 

ПЛАН-ГРАФІК 

занять районного семінару-практикуму  

з інтегрованого курсу «Основи здоров’я»  

для учнів 5-9 класів 
Керівник: Оперчук Г.П.- «учитель-методист» 

Вишнівської ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 2 

І заняття                                                                                                                  06 грудня 2018 року 
Софіївсько-Борщагівський НВК  «СШ І-ІІІ ступенів - ЗОШ І-ІІІ ступенів» 

Науково-практичний семінар   
Нова українська школа: формування здоров’язбережувальної  компетентності через 

реалізацію  наскрізних змістових ліній в процесі викладання «Основ здоров’я» в 

закладах загальної середньої освіти. 

Майстер-клас учителя Мігай Н.І.  

Реалізація наскрізної лінії «Екологічна безпека та сталий розвиток». 

(Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Майстер-клас учителя  Остапенко Н.В.  

Реалізація наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» (Соф.Борщагівський НВК); 

Майстер-клас учителя  Грабини О.М.  

Реалізація наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність»  

(Юрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів); 

Майстер-клас учителя Гаращенко В.Б.  

Реалізація наскрізної лінії «Громадянська відповідальність»  

(Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1). 
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ІІ заняття                                                                                                              04 квітня 2019 року 
Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Науково-практичний семінар 
Реалізація соціального проекта «Вчимося жити разом» в процесі викладання курсу 

«Основи здоров’я» в 5-9 класах. 

(педагогічна майстерня учителів школи з курсу «Основи здоров’я»). 

Майстер-клас   
Розвиток життєвих навичок в рамках спільного соціального проекта «Вчимося жити 

разом» та інтегрованого курсу «Основи здоров`я». 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

 районного семінару-практикуму з курсу «Природознавство» (5 клас) 
Керівник:  Турчина Л.О.- «учитель-методист» 

Боярської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5  

І заняття                                                                                                                 04 жовтня 2018 року 
Дендропарк «Олександрія» м.Біла Церква — пам’ятник садово-паркової архітектури 

Нові підходи до викладання природознавства в 5 класі відповідно до Державного 

стандарту базової та повної загальної середньої освіти: використання природного 

ландшафту під час проведення екскурсій в ході викладання предмета. 

Майстер-клас «Моделювання проведення екскурсій. Практика визначення рослин». 

ІІ заняття                                                                                                                14 березня 2019 року  
Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 

Роль навчального предмета «Природознавство» (5 клас) у формуванні ключових 

предметних компетентностей учнів - методичний практикум з елементами тренінгу. 

Майстер-клас Ковальської Л.П.  

«Урок природознавства в 5 класі з використанням інтерактивних методів» 

(Програма «Інтелект України»). 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

семінарів, засідань районного методичного об’єднання вчителів фізики та астрономії 

Керівник: Незабитовський І.М. – керівник РМО, методист РМЦ 

І засідання РМО                                                                                                   Серпень 2018 року 
Викладання фізики та астрономії у 2018/2019 навчальному році відповідно до нормативно-

правових вимог, методичних рекомендацій МОН України та Комунального навчального закладу 

Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних 

кадрів». 

1. Особливості викладання фізики та астрономії в 2018/2019 навчальному році. Методичні 

рекомендації щодо ведення шкільної документації, оцінювання навчальних досягнень учнів з 

фізики та астрономії 

Незабитовський І.М. – методист РМЦ 

2. Організація освітнього процесу з фізики та астрономії в закладі загальної середньої освіти. 

Незабитовський І.М. –  методист РМЦ 

3. Аналіз роботи РМО вчителів фізики і астрономії за 2017/2018 навчальному році та обговорення і 

затвердження плану роботи РМО на 2018/2019 навчальний рік. 

Максименко І.А. – учитель фізики і 

астрономії Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
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4. Результати участі закладів освіти району за минулий навчальний рік в олімпіадах з фізики і 

астрономії, конкурсі-захисті МАН, Всеукраїнському учнівському фізичному конкурсі «Левеня-

2018». 

Незабитовський І.М. – методист РМЦ 

5. Огляд новин методичної літератури 

Тищенко О.Т. – учитель фізики і астрономії 

Вишнівської ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 

Семінар-практикум в рамках всеукраїнського науково-освітнього проекту Малої академії наук 

України «Відкрита освітня лабораторія» (для учителів фізики і астрономії). 

м. Київ, навчальний центр НЦ «Мала академія наук України»                     07  листопада 2018 року 

Інноваційні підходи в організації навчально-дослідницької діяльності учнів – членів 

МАН з фізики 

Семінар  
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2                                                                        13 лютого 2019 року 

Методика проведення нестандартних уроків з фізики. 

Навчальний семінар 
Боярський НВК «Колегіум -ЗОШ І-ІІІ ступенів №3»                                            24 квітня 2019 року 

Технології дистанційного навчання. 

ІІ засідання МО               
м. Київ НЦ «МАН України»                                                                               07  листопада 2018 року 

Використання новітніх інтерактивних методик під час організації освітнього процесу з 

фізики і астрономії.  

ІІІ засідання МО               
Боярський НВК «Колегіум -ЗОШ І-ІІІ ступенів №3»                                         24  квітня 2019 року 

Підсумки та аналіз роботи РМО за 2018/2019 навчальний рік. Планування роботи на 

наступний навчальний рік 

 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

семінарів, засідань районного методичного об’єднання вчителів інформатики  
Керівники: Петровська Н.Г.-  методист РМЦ, 

Олексійчук Л.Е. – учитель інформатики Вишнівської    

ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, керівник  РМО 

І засідання МО                                                                                                        Серпень 2018 року 
Викладання інформатики у 2018/2019 навчальному році відповідно до нормативно-

правових вимог, методичних рекомендацій МОН України та Комунального навчального 

закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних кадрів». 

ІІ засідання МО                                                                                                      17 жовтня 2018 року 
м. Київ НПУ ім. М.П. Драгоманова                 .  

Використання новітніх інтерактивних методик під час організації освітнього процесу з 

інформатики. 

ІІІ засідання МО                                                                                                    10 квітня 2019 року 
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4  

Аналіз результатів досягнень учнів закладів загальної середньої освіти Києво-

Святошинського району в олімпіадах та роботи РМО за 2018/2019 навчальний рік. 

Планування роботи на наступний навчальний рік. 
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Семінар                                                                                                                   17 жовтня 2018 року 
м. Київ НПУ ім. М.П. Драгоманова    

Нова українська школа – нові підходи до навчання і викладання інформатики.  

Майстер-клас                                                                                                           23 січня 2019 року 
учителя Заторської С.В 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 

Використання хмарних сервісів на уроках інформатики. 

Навчальний семінар                                                                                            10 квітня 2019 року 
Вишнівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №4    

Технології дистанційного навчання. 

ПЛАН-ГРАФІК 

семінарів вчителів фізичної культури 
Керівник: Тосіч Ю. А.-методист РМЦ 

І заняття                                                                                                                        серпень 2018 року 
1. Підсумки проведення фізкультурно-оздоровчої роботи закладами освіти у 2017/2018 

навчальному році. Особливості викладання  предмету «Фізична культура» у 2018/2019 

навчальному році. 

Тосіч Ю.А.- методист РМЦ 

2. Аналіз результатів районної спартакіади школярів у 2017/2018 навчальному році та основні 

завдання з проведення спартакіади у 2018/2019 навчальному році. 

Круподьоров І.В.- заступник 

директора ДЮСШ 

3. Ознайомлення та обговорення рекомендацій Комунального навчального закладу Київської 

обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

Тосіч Ю.А.- методист РМЦ 

4. Обговорення та затвердження плану роботи РМО вчителів фізичної культури на 2018/2019 

навчальний рік. 
Тосіч Ю.А.- методист РМЦ  

Шевчук В.А.-керівник РМО 

ІІ заняття                                                                                                           28 листопада 2018 року 
Святопетрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів  

1. Презентація школи. 

Неруш М. В.-директор школи 

2. Доповідь про стан спортивно-масової роботи в  школі та селі  та  про досягнення юних 

спортсменів закладу освіти. 

Давиденко М. П.- вчитель фізичної 

культури 

3. Показовий виступ кращих тхеквондистів  - чемпіонів Києва та України. 

4. Виступ призерки Всеукраїнських змагань з художньої гімнастики - учениці 6-б класу 

Олійник Владислави. 

5. Практичні заняття по модулю «Гімнастика» різних вікових груп учнів. 

Гудзенко В. М.- вчитель фізичної культури 

Наконечний О. М.- вчитель фізичної 

культури 

6. Засідання  «круглого столу». Прийняття рекомендацій. Підведення підсумків семінару. 
Тосіч Ю. А. – методист РМЦ   

Шевчук В. А.-керівник РМО 
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ІІІ заняття                                                                                                                 24 квітня 2019 року 
Дмитрівська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

1. Презентація школи. 

Сідакова Х.Д. – директор школи  

2. Фрагменти уроків у початковій школі з розділу програми: «Оволодіння навичками 

пересувань». 
Косенко Т.М. – вчитель фізичної культури 

3. Фрагменти уроків у початковій школі з розділу програми: «Оволодіння навичками 

володіння м'ячем». 
Костюк В.В. – вчитель фізичної культури 

4. Календар спортивно-масових міроприємств і план роботи методичного об’єднання на 

2019/2020 навчальний рік. 
Круподьоров І. В. – заступник директора 

ДЮСШ 

Тосіч Ю. А. – методистРМЦ 

5.  Засідання «круглого столу». Прийняття рекомендацій. Підведення підсумків семінару. 

Тосіч Ю. А. – методист РМЦ   

Шевчук В. А. – керівник РМО 

ПЛАН-ГРАФІК 

семінарів вчителів предмета «Захист Вітчизни» 

Кервник: Куліш М.І. - голова методичного 

об’єднання вчителів предмета «Захист 

Вітчизни» 

І заняття                                                                                                                     серпень 2018 року 
1. Аналіз  викладання предмету «Захист Вітчизни» в 2017/2018 навчальному році та завдання 

на 2018/2019 навчальний рік. 

Куліш М.І. - методист РМЦ. 

2. Ознайомлення та обговорення рекомендацій Комунального навчального закладу Київської 

обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів». 

Куліш М.І. - методист РМЦ. 
3. Обговорення та затвердження плану роботи РМО викладачів предмету «Захист Вітчизни»  

на 2018/2019 навчальний рік. 

ІІ  заняття                                                                                                         24 жовтня 2018 року   
Боярська ЗОШ  І-ІІІ ступенів №4 

Розділ v.  Тактична  підготовка 

Тема 4. Дії солдата  в бою у складі механізованого  відділення. 

1. Завдання та озброєння  механізованого  відділення . 

2. Дії  солдат  в складі  бойової  групи  в наступі. 

ІІІ  заняття                                                                                                           17 квітня 2019 року 

Гатнянсьска ЗОШ  I – III ступенів 

Розділ  IV. Вогнева  підготовка 

Тема 3. Ведення вогню з місця по нерухомих цілях і цілях, що з'являються. 

1. Основні заходи  безпеки при проведенні стрільб. 

2.  Організація і  порядок  проведення стрільби з ПГ та  АК.  

3. Влучність стрільби. Вибір  цілі, прицілу та точки прицілювання.  

4. Вивчення умов виконання стрільби з пвематичної гвинтівки. 
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ПЛАН-ГРАФІК 

засідань районного методичного об’єднання учителів трудового навчання, технологій   
Керівник: Городецька В.С- учитель-методист 

Боярського НВК «Гімназія –ЗОШ І ступеня» 

І заняття                                                                                                      14 листопада  2018 року   
Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 

Педагогічна майстерня 
Використання іноваційних педагогічних технологій при вивченні курсу трудового 

навчання (обслуговуючі види праці) в реалізації Концепції «Нова українська школа».   

Майстер-клас  
Технологія виготовлення виробів у техніці валяння:  вовняна «акварель»  

(керівник  Мельник О. О. - учитель обслуговуючих видів праці та технологій, 

образотворчого мистецтва). 

ІІ заняття                                                                                                           03  квітня 2019 року  
Гатнянська ЗОШ  І-ІІІ ступенів  

Навчально-практичний семінар  
Реалізація наскрізної змістової лінії «Екологічна безпека і сталий розвиток» у 

процесі трудового навчання (обслуговуючі  види праці) — творча лабораторія 

учителя. 

Майстер-клас  
Лозоплетіння — традиційний вид народно-ужиткового мистецтва українців. 

Виготовлення сувеніра з лози (керівник - Ганзі М. В. - учитель обслуговуючих видів 

праці та технологій). 

 

 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

засідань районного методичного об’єднання вчителів трудового навчання, технологій  

(технічні види праці)  
Керівник: Іващенко О.П. - учитель трудового 

навчання (технологій), учитель-методист  

Юрівської ЗОШ І-ІІІ ступенів  

І заняття                                                                                                           03 жовтня 2018 року 
Боярська ЗОШ  І-ІІІ ступенів № 5  

Навчально-практичний семінар  
Реалізація структури календарно-тематичного планування за оновленою програмою 

в  залежності від матеріальної бази  закладу загальної середньої освіти. 

Педагогічна майстерня  
учителя Семеренко Анатолія Миколайовича   

Календарно-тематичне планування роботи на уроках трудового навчання (технічні 

види праці) в 5-9 класах за новою програмою. Алгоритм календарно-тематичного 

планування.  

Майстер-клас Семеренка А.М. та його  учнів «Технологія випилювання лобзиком». 

ІІ заняття                                                                                                          13 березня 2019 року   
Софіївсько-Борщагівський НВК «СШ І-ІІІ ступенів -   

ЗОШ  І-ІІІ ступенів» 

Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у    практичній 

діяльності учителя трудового навчання в реалізації Концепції «Нова українська 

школа». 
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Педагогічна лабораторія учителя Сокола Сергія Володимировича  

Презентація проектної діяльності учнів з використанням нових конструкційних 

матеріалів. 

Майстер-клас  
Технологія виготовлення іграшки (керівник  - Сокол С.В. - учитель технічних видів 

праці та технологій). 

 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

занять семінару-практикуму шкільних бібліотекарів 
Керівники: Пучкова Н.В. – методист РМЦ; 

Король А.В. – завідувач бібліотеки Боярського 

НВК «Гімназія - ЗОШ І ступеня», голова 

районного методичного об’єднання 

І заняття                                                                                                               25 жовтня 2018 року 
Боярський НВК «Гімназія -ЗОШ І ступеня» 

Творчий семінар  

Організація фондів і каталогів за таблицями Універсальної десяткової класифікації в 

практиці роботи освітянських бібліотек.  

 

ІІ заняття                                                                                                             21 березня 2019 року 
Боярський НВК «Колегіум -  ЗОШ І-ІІІ ступенів №3» 

Майстер-клас 
 Проведення Тижня дитячого читання. 

 

ПЛАН-ГРАФІК 

засідань Творчої групи шкільних бібліотекарів 
Керівники: Пучкова Н.В. – методист РМЦ  

Хлинова Н.Ф. – завідувач бібліотеки Боярської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, керівник творчої 

лабораторії шкільних бібліотекарів 

І засідання                                                                                                    22 листопада 2018 року 
Боярська ЗОШ І-ІІІ ступенів  №5 

Вебінар 
Бібліотечно-інформаційна діяльність  бібліотек закладів освіти в умовах Нової 

української школи (Хлинова Н.Ф.). 

ІІ засідання                                                                                                       21 лютого  2019 року 
Районний методичний центр 

Практичне заняття  
Медіаграмотність у сучасному суспільстві (Хлинова Н.Ф.).  
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ відділу освіти  

від 02.07.2018 № 251 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про науково-методичну  раду  

районного методичного центру відділу освіти 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації 

1. Загальні положення 
1.1. Дане Положення розроблене відповідно до Положень про районний методичний центр, 

затвердженого наказом відділу освіти від 01.06.2018 № 226, та про науково-методичну раду 

Комунального навчального закладу Київської обласної ради «Київський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогічних кадрів», затвердженого рішенням Вченої ради 

(протокол №5 від  31.08.2015).  

1.2.  Науково-методична рада районного медичного центру (далі-Рада) є колегіальним органом, 

який визначає перспективи розвитку науково-методичної роботи в районі, розглядає її 

основні результати. 

1.3. Рада у своїй діяльності керується законами України «Про  освіту», «Про загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», Положенням про порядок 

здійснення інноваційної освітньої діяльності, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 07.11.2000 № 994, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 

грудня 2000 р. за №946/5167, із змінами, внесеними згідно з наказами Міністерства освіти 

і науки, молоді та спорту від 31.03.2015 № 380, від 11.07.2017 № 994. 

 

2. Мета, завдання та повноваження методичної  ради 
2.1. Метою діяльності Ради є управління науково-методичною роботою  в районі. 

2.2  Завдання Ради: 

- аналіз ефективності роботи районних методичних об’єднань, майстер-класів, постійно 

діючих семінарів тощо, а також визначення шляхів удосконалення їхньої роботи; 

-  експертиза запропонованих нових методичних матеріалів, навчальних програм, створених 

педагогами  закладів освіти району,  упровадження інновацій на регіональному  рівні, 

оцінка їх результатів за підсумками апробації; 

- розгляд результатів апробації навчальної літератури у  закладах загальної середньої освіти 

району; 

- аналіз перспективного педагогічного досвіду та вироблення пропозицій щодо 

запровадження його у практику, форм поширення; 

- визначення на підставі експертних оцінок доцільності використання навчальних видань 

(навчальних планів, програм, методичних, навчально-методичних посібників,  підручників, 

довідників тощо); 

- попередня експертиза матеріалів претендентів на присвоєння чи підтвердження 

педагогічних звань: «вчитель-методист», «вихователь-методист», «керівник гуртка-

методист», «практичний психолог-методист»; 

- надання організаційно-консультативної допомоги педагогам району, які здійснюють  

методичну, дослідно-експериментальну та інноваційну діяльність.  

 

 

2.3. Повноваження Ради: 

- порушувати клопотання перед науково-методичною радою обласного рівня про 

проведення науково-методичної експертизи матеріалів щодо присвоєння педагогічних звань 

«вчитель-методист», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист», «практичний 

психолог-методист»; 
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- порушувати клопотання перед науково-методичною радою обласного рівня щодо 

здійснення експертної оцінки навчально-методичних розробок (навчальних програм, планів, 

методичних, навчально-методичних посібників, підручників, довідників тощо) та 

використання їх у закладах освіти;  

- аналізувати матеріали з організації інноваційної освітньої діяльності у закладах 

освіти та давати рекомендації щодо їх упровадження в освітній процес; 

- виходити з ініціативою перед колегіальними органами вищих рівнів про надання 

закладам освіти статусу експериментальних майданчиків чи опорних закладів освіти; 

- за дорученням відділу освіти здійснювати вивчення питань, що входять до 

компетенції науково-методичної ради, у закладах освіти району.  

 

3.Структура Ради 

3.1. Раду очолює завідувач районного методичного центру. 

3.2. До складу Ради можуть входити працівники відділу освіти, методисти центру, педагогічні 

працівники  закладів освіти, голови районних методичних об’єднань, представники 

наукової та педагогічної громадськості. 

3.3. При розгляді окремих питань до участі у роботі науково-методичної ради можуть бути 

запрошені наукові працівники   закладів вищої освіти, та установ, директори закладів 

освіти, завідувачі закладів дошкільної освіти, заступники директорів із навчально-

виховної роботи та ін. 

3.4. Склад Ради районного методичного центру затверджується наказом начальника відділу 

освіти, із складу членів Ради призначається  секретар Ради. 

3.5. Зміни до складу Ради вносяться за пропозицією голови ради і регламентуються 

відповідним наказом. 

3.6. При Раді діють фахові групи експертів, до роботи в яких на добровільних засадах 

залучаються вчені, досвідчені педагоги, вчителі-методисти, представники педагогічної 

громадськості, а також методисти районного методичного центру. 

3.7. Організаційне забезпечення діяльності Ради та координацію роботи експертів здійснює  

секретар Ради. 

3.8. При Раді діє експертна комісія, яка створюється рішенням колегії відділу освіти районної 

державної адміністрації, як орган  експертизи освітніх ініціатив, які сприяють реалізації 

регіональної освітньої політики. 

 

4. Організація діяльності Ради 
4.1. Робота Ради здійснюється  згідно з річним планом, який складається відповідно до плану 

роботи районного методичного центру, виходячи з мети та завдань організації методичної 

роботи в районі та з урахуванням пропозицій членів Ради, районних методичних 

підструктур, і затверджується завідувачем районного методичного центру.  

4.2. Засідання Ради проводяться при необхідності, але не рідше одного разу на два місяці (як 

правило, третя середа поточного місяця), і оформлюються протоколами. 

4.3.Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 членів Ради. 

Протоколи засідань підписуються головою та секретарем Ради.  

4.4. Рішення Ради приймаються простою більшістю голосів. Окремі думки членів Ради 

протоколюються. 

4.5. Управління діяльністю Ради здійснює голова ради.  

 

5. Процедура розгляду матеріалів Радою 

5.1. Порядок подачі матеріалів на розгляд Ради 
5.1.1. Матеріали подаються не пізніше як за місяць до чергового засідання Ради. 

5.1.2.Авторські методичні розробки: макети навчальних видань, програми навчальних 

курсів тощо, подаються у двох екземплярах на паперових носіях, а також у електронному 

варіанті,  супроводжуються листом-поданням (Додаток 1), у якому зазначаються 

відомості про автора, мета подання, інформація про результативність апробації матеріалу 
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в певному закладі освіти. Авторська програма навчального курсу супроводжується 

документами, перелік яких містить Додаток 2. 

5.1.3. Матеріали досвіду роботи претендентів на присвоєння педагогічних звань 

подаються на розгляд Ради до 1 листопада поточного року, оформлюються відповідно до 

чинних Методичних рекомендацій  і супроводжуються листом-поданням (Додаток 3). 

 

5.2. Процес підготовки  поданих матеріалів до розгляду Радою 
5.2.1.Матеріали подаються на експертизу спеціалістам з відповідних галузей на 

двотижневий термін. За тиждень до чергового засідання члени Ради ознайомлюються з 

прорецензованими матеріалами. 

5.2.2. Розгляд матеріалів, що визначені рецензентами (експертами) як такі, що не готові 

до слухання, переноситься на наступні засідання. Автори матеріалів доопрацьовують їх 

протягом одного місяця й повторно подають, супроводжуючи відповіддю на зауваження 

рецензента. 

   

5.3. Розгляд матеріалів на засіданні Ради 
5.3.1. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. 

5.3.2. Розгляд матеріалів, що мають суперечливі оцінки, і визначені членами Ради як такі, 

що потребують доопрацювання, переноситься на повторне слухання. Рішення фіксується 

у протоколі засідання.  

5.3.3. До повторного слухання матеріали готуються за процедурою, передбаченою п.5.2.2. 

 

5.4. Контроль за виконанням ухвалених рішень здійснює секретар, який періодично звітує 

про це на засіданнях Ради. 

 

Додаток 1  
Голові науково-методичної ради  

районного методичного центру 

(прізвище та ініціали) 

Методична рада _________________  подає на розгляд науково-методичної ради 
                                  повна назва закладу 
 районного методичного центру матеріали з досвіду роботи вчителя початкових класів _______   

______  ________ (П.І.Б.)   з метою експертної оцінки. 

Досвід роботи ____________ вивчався  заступником директора з навчально-виховної роботи 

________(П.І.Б.). Методична розробка _________ розглядалася на засіданні методичної ради. 

(Протокол № __ від___. 18р.) 

 

Голова методичної ради       _________________          __________________ 

                                                       (підпис)                                                      (І.П.) 

 

 

Додаток 2 
Авторська програма, що подається на експертизу та розгляд Ради, повинна супроводжуватися 

такими документами: 

1. Подання закладу освіти. 

2. Лист-представлення адміністрації закладу освіти, що містить підтвердження необхідності та 

значимості  її (програми) впровадження в освітній процес закладу (чи відповідає меті й завданням 

програми розвитку закладу).  

3. При наявності до програми додаються оригінали навчально-методичного комплексу (підручник 

або навчальний посібник для учня, методичний посібник для вчителя, розробки окремих тем 

тощо). 
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Додаток 3  
Голові науково-методичної ради  

районного методичного центру 

(прізвище та ініціали) 

 

Методична рада _________________  подає на розгляд науково-методичної ради 

                                 (повна назва закладу) 

 районного методичного центру матеріали з досвіду роботи вчителя початкових класів _______   

______  ________ (П.І.Б.)   з метою експертної оцінки у зв'язку з атестацією на присвоєння 

педагогічного звання «учитель-методист». 

Досвід роботи ____________ вивчався  заступником директора з навчально-виховної роботи 

________(П.І.Б.). Методична розробка _________ розглядалася на засіданні методичної ради. 

(Протокол № __ від___. 18р.) 

 

Голова методичної ради       _________________          __________________ 

                                                       (підпис)                                                      (І.П.) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти  

від  02.07.2018 № 251 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про районне методичне об’єднання вчителів початкових класів, учителів-предметників, 

вихователів груп подовженого дня та педагогічних працівників  

закладів освіти Києво-Святошинського району 

  1.   Загальні положення  

1.1. Методичне об’єднання вчителів початкових класів, учителів-предметників, вихователів 

груп подовженого дня та педагогічних працівників закладів освіти району (далі - РМО) 

є  структурним підрозділом науково-методичної служби району, основною колективною 

формою методичної роботи з педагогічними кадрами району у міжкурсовий період, яка 

забезпечує організацію та координацію методичної діяльності педагогів одного або 

кількох споріднених предметів та напрямів педагогічної діяльності.  

1.2. У своїй діяльності РМО керується Законом України «Про освіту», Державними 

стандартами початкової, базової і повної загальної середньої освіти, Базовим 

компонентом дошкільної освіти в Україні, Концепцією «Нова українська школа»  та 

іншими нормативно-правовими документами з питань організації та проведення 

методичної роботи. 

1.3.  Метою діяльності РМО є здійснення освітньої та методичної  роботи з одного чи 

кількох споріднених навчальних предметів. 

1.4.  Очолює РМО керівник, який обирається терміном на три роки на засіданні РМО із 

числа педагогічних працівників з відповідною фаховою освітою і якому за 

результатами атестації присвоєно  кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої 

категорії». Кандидатура керівника РМО затверджується наказом відділу освіти 

районної державної адміністрації. 

1.5.  РМО створюється за наявності двадцяти і більше педагогів одного або декількох 

споріднених предметів.  

1.6.  Підрозділами методичного об’єднання є ініціативні, проблемні, творчі групи педагогів. 

1.7. РМО підпорядковується безпосередньо завідувачу районного методичного центру та 

науково-методичній раді районного методичного центру. 

1.8.  Уся діяльність РМО здійснюється на основі педагогічного аналізу, планування роботи 

як на поточний період, так і на перспективу згідно з Положенням про районний 

методичний центр відділу освіти Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації, затвердженим наказом відділу освіти від  01.06.2018  № 226,   та цим  

Положенням. 

2. Завдання та напрями роботи районного методичного об’єднання вчителів 

початкових класів, учителів-предметників, вихователів груп подовженого дня та 

педагогічних працівників закладів освіти району. 

Районне методичне об’єднання: 
2.1. Здійснює навчально-методичне забезпечення дошкільної, початкової, загальної 

середньої та позашкільної освіти, координує проходження курсів підвищення  

кваліфікації педагогічних працівників. 

2.2.  Вивчає і реалізує положення, нормативно-правові документи з питань освіти. 

2.3. Створює умови для постійного підвищення  професійного та культурного рівнів 

педагогів, проводить методичні заходи, спрямовані на розвиток творчих можливостей 

педагогів. 

2.4. Організовує інноваційну діяльність педагогів. 

2.5. Розробляє, апробує та впроваджує новітні освітні технології.  
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2.6. Організовує діяльність наукових товариств, бере участь у проведенні учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН. 

2.7.  Здійснює моніторинг стану викладання предметів і рівня навчальних досягнень учнів. 

2.8.  Вивчає і узагальнює, поширює перспективний педагогічний досвід. 

2.9. Бере участь в організації і проведенні конкурсів професійної майстерності. 

2.10. Здійснює підготовку матеріалів на районну та обласну педагогічні виставки. 

2.11. Організовує науково-практичні семінари. 

2.12.  Інформує педагогів про новини фахової та методичної періодики. 

2.13. Аналізує якість освітньо-кваліфікаційного забезпечення освітнього процесу 

педагогічними кадрами. 

2.14. Здійснює навчально-методичне консультування педагогічних кадрів району. 

2.15. Подає пропозиції до відділу освіти Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації з питань організації та змісту атестації педагогів. 

2.16. Приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу педагогам, 

організовує їх розробку. 

2.17. Здійснює встановлення і розвиток творчих зв’язків і контактів з аналогічними 

підрозділами в інших районах (містах), з підрозділами закладів вищої освіти і 

науково-дослідницьких інститутів України. 

2.18. Здійснює  обговорення, рецензування різних матеріалів,  підготовлених членами 

РМО, зокрема навчальних програм, освітніх технологій і методичних посібників. 

2.19. Порушує клопотання щодо публікації матеріалів про кращий досвід,  накопичений у 

межах РМО. 

3.  Обов’язки та права керівника районного методичного об’єднання 

 Керівник районного методичного об’єднання:   
3.1.  Аналізує роботу кожного члена РМО щодо організації освітнього  процесу з предметів, 

що входять до складу  РМО. 

3.2. Забезпечує організацію заходів, спрямованих на професійне зростання педагогів, 

зокрема молодих спеціалістів. 

3.3. Визначає функціональні обов’язки та ступінь відповідальності членів РМО за їх 

виконання. 

3.4. Відповідає за ведення документації РМО. 

3.5.  Вивчає та аналізує роботу РМО.  

3.6. Створює банк даних педагогічних знахідок, досвіду, освітніх технологій, знайомить із 

ними членів РМО. 

3.7.  Створює відеотеку кращих освітянських доробок РМО. 

3.8. Спрямовує свою роботу на виявлення, апробацію та впровадження в практику 

перспективного педагогічного досвіду, новинок навчально-методичної літератури, 

новітніх освітніх технологій та досягнень сучасної науки. 

3.9. Проводить систематичну роботу з вивчення нових програм та підручників з предметів. 

3.10.  Надає практичну допомогу вчителям у підготовці методичних розробок, авторських 

програм тощо. 

3.11. Проводить засідання РМО не менше як два рази на рік згідно з планом. 

3.12. Разом із методистом районного методичного центру, що відповідає за викладання 

даного предмета, складає план роботи на поточний навчальний рік, який узгоджує з 

членами РМО, і подає на затвердження завідувачу районного методичного центру. 

3.13. Звітує про роботу РМО на засіданні науково-методичної ради районного методичного 

центру. 

3.14. Звертається за консультацією із проблем організації науково-методичної діяльності   

РМО до керівника методичної служби в районі. 

3.15. Вносить пропозиції до районної атестаційної комісії щодо присвоєння або 

підтвердження раніше присвоєних кваліфікаційних категорій членів РМО. 

3.16.  Рекомендує педагогам різні форми підвищення кваліфікації. 
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3.17.  Виносить на розгляд науково-методичної ради районного методичного центру питання 

щодо заохочення членів РМО. 

4.  Обов’язки та права членів районного методичного об’єднання 

Члени районного методичного об’єднання: 
4.1. Відвідують засідання РМО. 

4.2. Готують необхідні матеріали на вимогу керівника РМО. 

4.3. Звертаються до районного методичного центру з клопотанням про відрядження на 

курси, семінари, тренінги з питань підвищення фахової майстерності. 

4.4. Вносять пропозиції на розгляд науково-методичної ради районного методичного центру 

щодо поліпшення організації освітнього процесу в районі. 

4.5. Вносять пропозиції щодо організації та змісту проведення атестації педагогів. 

4.6. Звертаються за консультацією з питань організації навчальної та методичної діяльності 

до методистів районного методичного центру відповідного профілю. 

5.  Документація районного методичного об’єднання 
5.1. Положення про РМО, державні нормативні документи, рекомендації Міністерства 

освіти і науки України, Комунального навчального закладу Київської обласної ради 

«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів», відділу 

освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації, районного 

методичного центру щодо організації і проведення методичної роботи; навчальні 

програми, перелік навчальної та навчально-методичної літератури, придатної для 

використання. 

5.2. План роботи на поточний навчальний рік з аналізом роботи за попередній навчальний 

рік. 

5.3. Протоколи засідань РМО, матеріали секційних засідань, тематичних семінарів, майстер-

класів, творчих груп тощо. 

5.4.  Списки педагогів, які атестуються. 

5.5.  План проходження курсів підвищення кваліфікації. 

5.6.  Банк даних про педагогів (якісний та кількісний склад). 

5.7.  Картотека перспективного педагогічного досвіду членів РМО.    

5.8.  Методичні рекомендації на допомогу педагогам. 

5.9. Довідки про вивчення стану викладання відповідного предмета та рівня навчальних 

досягнень   учнів з предмета. 

5.10. Матеріали моніторингових досліджень. 

5.11. Матеріали експериментальної роботи, апробації підручників та іншої  навчально-

методичної літератури.        

5.12.  Банк даних про впровадження педагогами інновацій. 

5.13. Банк даних про проведення та результативність масових заходів,  інтелектуальних 

конкурсів учнів, професійних конкурсів педагогів, Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт 

учнів-членів МАН (положення, накази, звіти, протоколи, реєстраційні листи, завдання, 

учнівські роботи тощо). 

5.14.  Каталог друкованих робіт та авторських програм учителів району. 

5.15.  Звіт про роботу РМО. 

6.  Координація діяльності районного методичного об’єднання  
6.1. Загальний контроль та координацію діяльності РМО педагогів здійснює методист 

районного методичного центру, який координує відповідний предмет або цикл 

предметів.  

6.2. Графік проведення засідань РМО щомісячно вноситься завідувачем районного 

методичного центру до плану заходів відділу освіти Києво-Святошинської районної 

державної адміністраці 

 



84 

 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти  

від  02.07.2018 № 251 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про майстер-клас районного методичного центру 

1. Загальні положення 
Майстер-клас – одна з форм методичної роботи з педагогічними кадрами, яка є методом передачі 

досвіду, майстерності, шляхом показу неординарних, оригінальних, сучасних, новітніх 

прийомів роботи. 

Метою діяльності майстер-класу є вдосконалення освітньої, наукової та професійної підготовки 

педагогів і керівників закладів освіти, забезпечення індивідуального та практичного 

оволодіння навичками й уміннями навчання, виховання підростаючого покоління, постійне 

взаємозбагачення в процесі формування авторської системи діяльності, впровадження 

інноваційних форм і методів роботи педагогічних працівників. 

Завдання майстер-класу: 
- пропаганда перспективних моделей досвіду з актуальних проблем педагогічної діяльності;  

- удосконалення фахової компетентності та педагогічної майстерності вчителів – слухачів 

майстер-класу;  

- інформаційно-методичний і змістово-технологічний супровід проблеми, над якою працює 

вчитель;  

- створення організаційно-методичних умов для практичного засвоєння технології досвіду та 

пошуку власних оригінальних підходів до впровадження Концепції «Нова українська школа».  

 

2. Структура та функції 
2.1. Майстер-клас створюється на базі досвіду роботи педагогічних працівників, які мають звання 

«учитель-методист», «вихователь-методист», «Заслужений учитель України», переможців 

конкурсу «Учитель року», переможців і лауреатів конкурсів педагогічних інновацій. 

2.2. Керівники майстер-класів працюють на громадських засадах; склад майстер-класу 

затверджується наказом  відділу освіти Києво-Святошинської районної державної 

адміністрації.  

2.3. До майстер-класу зараховуються педагоги, які бажають  ознайомитися з досвідом керівника 

майстер-класу, запозичити кращі ідеї та інноваційні підходи, надбання в освітній чи 

управлінській діяльності.  

2.4. Майстер-клас може організувати свою роботу при наявності 2-х і більше учасників.  

2.5. Завідувач районного методичного центру сприяє залученню до роботи у відповідних 

майстер-класах керівників закладів освіти, а заступники з навчально-методичної роботи 

закладів освіти сприяють залученню до роботи в майстер-класах педагогів та інших 

працівників. Знайомлять їх з графіком роботи, аналізують ефективність участі у роботі 

майстер-класу. 

3. Організація роботи майстер-класу 
3.1 Організаційно-методичними формами діяльності майстер-класу можуть бути: 

- науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, творчі звіти тощо; 

- моделювання навчальних занять, виховних заходів; 

- обговорення та рецензування педагогічних проектів; 

- лекції; 

- консультації; 

- самостійна робота слухачів щодо опрацювання відповідної літератури; 
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- упровадження в освітньому процесі окремих методів, прийомів, засобів, форм роботи, 

елементів інноваційних технологій тощо. 

3.2. За результатами роботи педагогів у майстер-класі організовується видання навчально-

методичних посібників, збірників, рекомендацій, друк статей у періодичних фахових 

виданнях, розміщення матеріалів на сайтах освітніх установ та закладів освіти тощо. 
 

4. Завдання керівників майстер-класів 
Основними завданнями керівників майстер-класів є: 

- сприяння розвитку педагогічної творчості; 
- робота з молодими та малодосвідченими педагогами; 

- передача авторського досвіду, інноваційних методів роботи з метою удосконалення 

освітнього процесу з різних проблем педагогіки і психології; 
- проведення дослідницької роботи. 

 

5. Обов'язки керівника майстер-класу 
- Проводити засідання не рідше 1 разу на семестр згідно з  планом. 
- Складати план роботи (на навчальний рік), який затверджує рада районного методичного 

центру відділу освіти. 

- Звітувати про свою роботу перед науково-методичною радою районного методичного 

центру не менше 1 разу на рік. 
 

6. Права керівника майстер-класу 
Керівник майстер-класу має право на відвідування й аналіз уроків, занять педагогічних 

працівників, які є слухачами майстер-класу. 

Заклад освіти, де працює керівник майстер-класу, створює сприятливі умови для його 

діяльності щодо проведення науково-методичної та дослідно-експериментальної роботи. 

Результати роботи керівника майстер-класу враховуються йому при черговій атестації за умови 

наявності 1-2 письмових відгуків слухачів майстер-класу. 

 

7. Координація діяльності майстер-класів 
Координація діяльності  майстер-класу  здійснюється методистом районного методичного 

центру відділу освіти, який координує даний напрям роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://divovo.in.ua/pedagogichni-umovi-socializaciyi-starshoklasnikiv-u-navchaleno.html
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти  

від  02.07.2018 №  251 

 

УМОВИ ПОВЕДЕННЯ ЩОРІЧНОЇ РАЙОННОЇ ВИСТАВКИ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ «ОСВІТА РАЙОНУ НА ШЛЯХУ ОНОВЛЕННЯ» 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Районна виставка педагогічної творчості (далі – Виставка) – це форма науково-методичної 

роботи, змістом якої є презентація або популяризація інноваційних продуктів і педагогічного досвіду в 

освітній діяльності та в системі науково-методичної роботи закладів освіти району. 
 

ІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВИСТАВКИ 
 

Метою Виставки є створення інноваційного освітнього простору для акумуляції ідей та 

об’єднання можливостей педагогічних працівників для реалізації концепції «Нова українська 

школа», Програми розвитку та функціонування освіти Києво-Святошинського району на 2018-

2020 роки, розкриття творчих можливостей керівних, педагогічних працівників, створення умов 

для оновлення змісту освіти, використання в освітньому процесі нових педагогічних ідей, 

перспективного педагогічного досвіду, формування інноваційної культури педагогічних кадрів.  
 

Мета функціонування Виставки реалізується через систему завдань: 

- виявлення творчо працюючих педагогів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, 

керівників науково-методичних формувань  (районного та шкільного рівнів), педагогічних 

колективів  закладів освіти, тощо; 

- стимулювання творчого пошуку управлінських, науково-методичних, педагогічних працівників 

системи освіти району; 

- поширення перспективних моделей оновлення змісту дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної освіти; 

- поширення інноваційного досвіду організації науково-методичної роботи закладів освіти 

району;  

- оптимізація науково-методичного супроводу та навчально-методичного забезпечення освітнього 

процесу в закладах освіти району; 

- поширення результатів дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності закладів освіти 

району; 

- презентація досвіду педагогічних колективів закладів освіти в справі відродження національної 

школи, пропаганди досягнень педагогів в освітньому процесі та науково-методичній діяльності; 

- популяризація перспективного педагогічного досвіду з упровадження найефективніших 

методів навчання і виховання, системи роботи найкращих педагогічних працівників, висвітлення 

діяльності батьківських, учнівських органів самоврядування; 

-  презентація кращих моделей управління закладом освіти; 

- пошук сучасних ефективних форм і методів організації та проведення науково-методичної 

роботи в умовах переходу на новий зміст і структуру Державного стандарту початкової і загальної 

середньої освіти  з метою розвитку професійної компетентності педагогічних працівників району; 

- створення районного інформаційного банку педагогічних інновацій. 
 

ІII. УЧАСНИКИ ВИСТАВКИ 
Учасниками Виставки можуть бути заклади дошкільної, позашкільної та загальної середньої 

освіти всіх типів і форм власності Києво-Святошинського району. 

Учасниками Виставки можуть бути як окремі педагогічні працівники, так і колективи  закладів 

освіти. 
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ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ 
Організатором Виставки є районний методичний центр відділу освіти Києво-

Святошинської районної державної адміністрації. 

Виставка проводиться щороку за участю закладів освіти району. 

Для організації проведення Виставки створюється організаційний комітет, до складу якого 

входять  завідувач та методисти районного методичного центру. 

Організаційний комітет розробляє програму Виставки, відповідає за організаційне 

забезпечення Виставки, забезпечує умови для роботи журі, проводить облік поданих матеріалів. 

 

Виставка проводиться у два етапи: 

I етап (шкільний) – проводиться у закладах освіти району; 

II етап (районний) – проводиться під час весняних канікул. 

Порядок роботи, терміни проведення та інші організаційні аспекти проведення Виставки 

щорічно визначаються наказом відділу освіти  та рекомендаціями районного методичного центру.  

Виставка проводиться за категоріями: 

- заклади дошкільної освіти; 

- заклади загальної середньої освіти; 

- заклади позашкільної освіти; 

- приватні заклади освіти. 

Виставка проводиться за номінаціями: 

- «Управлінські освітні технології»; 

- «Реалізація Концепції «Нова українська школа»; 

- «Національно-патріотичне виховання»; 

- «Інноваційні педагогічні технології в освітньому процесі»; 

- «Науково-методичний супровід  інноваційної діяльності закладу освіти»; 

- «Формування готовності педагогів до інноваційної діяльності»;  

- «Реалізація дослідно-експериментальної та інноваційної діяльності в закладі освіти»;  

- «Використання інноваційних форм, методів (проектів, практичних занять), засобів 

навчання, авторських програм у початковій, базовій і повній загальній середній  

освіті»; 

- «Модернізація структури, змісту та організації освітнього середовища  на засадах 

компетентнісного підходу»; 

- «Програми (проекти) розвитку закладу освіти»;  

- «Альтернативні моделі навчання і виховання»;  

- «Інноваційні форми методичної роботи з педагогічними кадрами»; 

- «Інформаційне забезпечення освітнього процесу»; 

- «Інклюзивна освіта  дітей з особливими освітніми потребами»; 

- «Організаційно-педагогічні засади роботи з обдарованими учнями»; 

- «Інновації у співпраці закладу освіти з підприємствами, науковими установами, 

закладами вищої освіти, структурами бізнесу, міжнародними організаціями»; 

- «Авторські посібники, програми». 
 

Матеріали учасників ІІ етапу Виставки подаються до організаційного комітету до  кінця 

березня поточного року.  

Для оцінювання матеріалів Виставки створюється журі, до складу якого входять  завідувач 

районного методичного центру відділу освіти, методисти районного методичного центру, 

керівники районних методичних об’єднань і творчих груп, досвідчені педагогічні працівники 

району. 

З 1 квітня  поточного року матеріали розглядаються членами журі районного етапу. 
 

Виставкові матеріали оцінюються за критеріями: 
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- відповідність матеріалів заявленій номінації; 

- відповідність змісту освітньої інновації загальним тенденціям, цілям, напрямам і   

перспективам розвитку Нової української школи; 

- новизна (використання форм, методів, засобів або їх систем, що є новими для  

сучасних умов розвитку освіти); 

- актуальність упровадження освітньої інновації для закладу освіти; 

- оптимальність та ефективність упровадження інновацій; 

- системність (представлення системи роботи, чіткість її структури, змістове 

наповнення); 

- естетичне оформлення (креативність, дизайн тощо).  

Виставкові матеріали не повинні порушувати академічну доброчесність педагогічних 

працівників  (Закон України  «Про освіту», стаття 42. Академічна доброчесність.). 

V. ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО МАТЕРІАЛІВ ВИСТАВКИ 
Вимоги до матеріалів, які беруть участь у Виставці:  

 

1. На Виставці можуть бути представлені публікації, навчально-методичні посібники, авторські 

програми, розробки, схвалені науково-методичною радою районного методичного центру 

відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації. 

2. Матеріали Виставки розміщуються на сайтах закладів освіти району, представляються у 

формі посібників, буклетів,  електронних засобів тощо. 

3. Учасники Виставки обов’язково готують анотований каталог представлених матеріалів. 

4. Матеріали, що визначені кращими, подаються на обласну педагогічну виставку «Сучасна 

освіта Київщини», рекомендуються до друку у фахових журналах та вносяться до районного 

анотованого каталогу «Нові імена на карті освіти району». 

VІ.  НАГОРОДЖЕННЯ УЧАСНИКІВ ВИСТАВКИ 
Журі розглядає матеріали та визначає  переможців і лауреатів у кожній номінації за 

категоріями. Переможцями вважають учасників, які посіли перше місце, лауреатами – номінантів, 

які зайняли друге, третє місця.  

Учасники Виставки, які відзначені журі за одним із основних критеріїв оцінювання, 

нагороджуються дипломами. 

Журі заохочує авторів окремих матеріалів почесним дипломом «Учасник виставки «Освіта 

району на шляху оновлення».  

Диплом учасника районної педагогічної виставки  враховується при оцінюванні  діяльності 

педагога. 

Організаційний комітет за підсумками Виставки готує наказ, у якому відзначає переможців, 

а результати оприлюднює в засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті відділу освіти 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації та районного методичного центру. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти  

від  02.07.2018 № 251 

 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ 

РАЙОННОГО ОГЛЯДУ-КОНКУРСУ МЕТОДИЧНИХ КАБІНЕТІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ РАЙОНУ ТА НА КРАЩУ ОРГАНІЗАЦІЮ 

МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ З ПЕДАГОГІЧНИМИ КАДРАМИ 

 

1. Загальні положення  
Районний огляд-конкурс методичних кабінетів закладів освіти району та на кращу 

організацію методичної роботи з педагогічними кадрами (далі – Огляд-конкурс)  проводиться 

відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про дошкільну освіту», Положення про методичний кабінет середнього закладу освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.19.1997 № 385, примірного 

Положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 372 і спрямований на активізацію, 

вдосконалення і підвищення результативності науково-методичної роботи в закладах освіти.  

 

2. Мета Огляду-конкурсу 
Головною метою Огляду-конкурсу є вдосконалення методичної роботи з педагогічними і 

керівними кадрами закладів загальної середньої, позашкільної і дошкільної освіти, підвищення їх 

кваліфікації та фахового рівня, огляд їх наукового, навчально-методичного і кадрового 

забезпечення, виявлення і поширення сучасних технологій і моделей, оптимальних форм і методів 

роботи з педагогічними кадрами. 

 

3. Цілі і завдання огляду-конкурсу 
3.1. Виявлення стану реалізації завдань і напрямів роботи методичних кабінетів з 

педагогічними кадрами, визначених чинним  Положенням про районний методичний кабінет, 

спрямованих на поліпшення діяльності закладів загальної середньої, позашкільної і дошкільної 

освіти. 

3.2. Пошук і поширення сучасних ефективних групових та індивідуальних форм і методів 

організації та проведення науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, в тому числі з 

використанням засобів інформаційно-комунікаційних технологій. що забезпечують належні умови 

для безперервного професійного вдосконалення і підвищення майстерності педагогічних і 

керівних кадрів закладів освіти. 

3.3. Узагальнення та презентація перспективного досвіду функціонування методичних 

кабінетів закладів освіти району та системи організації методичної роботи з педагогічними 

кадрами. 

 

4. Керівництво Оглядом-конкурсом  
4.1. Загальне керівництво Огляду-конкурсу здійснює районний методичний центр відділу 

освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, на який 

покладається відповідальність за його організацію та підбиття підсумків. Призерів і переможців 

Огляду-конкурсу визначає журі. До складу оргкомітету і журі входять методисти районного 

методичного центру, досвідчені вчителі-методисти, вихователі-методисти, керівники гуртків-

методисти та інші педагогічні працівники закладів загальної середньої, позашкільної і дошкільної 

освіти, представники громадських організацій. 

4.2. Склад оргкомітету і журі Огляду-конкурсу затверджуються начальником відділу освіти 

Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області. 

 

5. Порядок та терміни проведення конкурсу 
Конкурс проводиться з 20.11 по 30.01 поточного навчального року у два етапи: 
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І етап (заочний) – оцінювання учасників за матеріалами, представленими на Огляд-конкурс 

з 20.11 по 27.12; 

ІІ етап (очний) відвідування закладів освіти, огляд методичних кабінетів з 08.01 по 30.01. 

6. Учасники Огляду-конкурсу 
В Огляді-конкурсі беруть участь всі методичні кабінети  закладів освіти району. 

7. Матеріали, що надсилаються на Огляд-конкурс 
- Заявка на участь в Огляді-конкурсі. 

- Інформація про стан і результативність методичної роботи з педагогічними кадрами в 

закладі. 

- Плани науково-методичної роботи з педагогічними кадрами закладу освіти 

(перспективний і річний план роботи методичного кабінету та додатки до нього: циклограми, 

схеми, діаграми, які детально висвітлюють діяльність методкабінету; плани роботи 

методичних об’єднань, творчих груп, навчально-методичних кафедр, майстер-класів тощо – за 

один навчальний рік); 

- Наказ про організацію методичної роботи в закладі. 

- Відеозапис не більш як трьох масових заходів, в тому числі семінару, круглого столу, 

засідання методоб’єднання  тощо. 

- Бібліографія друкованої продукції та публікацій педагогічних працівників закладу освіти 

у педагогічний пресі, методичних розробок, рекомендацій, тощо. 

- Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду, оформленого у методкабінеті 

та схваленого методичною радою відповідного рівня, матеріали роботи вчителів-методистів, 

керівників гуртків – методистів та вихователів-методистів. 

- Матеріали моніторингових досліджень результативності діяльності педагогічних 

працівників закладу освіти та ефективності роботи вчителів-методистів, керівників гуртків – 

методистів та вихователів-методистів. 

8. Вимоги до матеріалів, що надсилаються на Огляд-конкурс  
Матеріали, що подаються на Огляд-конкурс, повинні розкрити: 

- якість та ефективність науково-методичної роботи з педагогічними кадрами; 

- відповідність організаційної структури науково-методичної роботи особливостям 

закладу освіти; 

- доцільність та відповідність змісту, методів і форм науково-методичної роботи з 

педагогічними працівниками рівню їхньої професійної компетентності та педагогічної 

майстерності, потребам, запитам та інтересам;  

- перспективи розвитку науково-методичної роботи в закладі освіти; 

- особливості організації й проведення дослідно-експериментальної роботи та реалізації 

інноваційних проектів (упровадження сучасних методик, технологій навчання і виховання, 

модернізацію змісту, методів і форм роботи з педагогічними кадрами, апробацію навчально-

методичної літератури тощо); 

- систему виявлення, узагальнення та впровадження в практику перспективного 

педагогічного досвіду; 

- технологію розроблення та впровадження ефективних засобів розвитку творчої 

ініціативи та мотивації педагогічних працівників, залучення їх до активної участі в науково-

методичній роботі та конкурсах професійної майстерності; 

- співпрацю закладу освіти з районним методичним  кабінетом, Комунальним 

навчальним закладом Київської обласної ради «Київський обласний інститут післядипломної 

освіти педагогічних кадрів», науковими установами, закладами вищої освіти, громадськими 

організаціями щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

- систему та результативність роботи з обдарованою учнівською молоддю, учнями з 

особливими освітніми потребами та учнями з девіантною поведінкою; 

- систему та результативність роботи вчителів-методистів, керівників гуртків – 

методистів та вихователів-методистів. 
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9. Відзначення переможців Огляду-конкурсу 
Переможці Огляду-конкурсу визначаються журі конкурсу за номінаціями: 

- методичний кабінет міського закладу загальної середньої освіти; 

- методичний кабінет сільського закладу загальної середньої освіти; 

- методичний кабінет закладу позашкільної освіти; 

- методичний кабінет міського закладу дошкільної освіти; 

- методичний кабінет сільського закладу дошкільної освіти; 

Переможці районного Огляду-конкурсу нагороджуються грамотами відділу освіти та 

грошовими преміями. 

Окремим методичним кабінетам, які не стали переможцями, може бути наданий статус 

«Кращий за напрямами діяльності». 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ відділу освіти  

від  02.07.2018 № 251 

УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ  
РАЙОННОГО КОНКУРСУ-ЗАХИСТУ  

WEB-САЙТІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  
 

Умови проведення районного конкурсу-захисту Web-сайтів закладів освіти (далі – Конкурс) 

розроблено відповідно до Положення  про проведення обласного конкурсу-захисту Web-сайтів 

відділів, управлінь освіти, районних, міських методичних кабінетів та навчальних закладів, 

затвердженого наказом департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації від 

28.05.2009 №175, зареєстрованого у Головному управлінні юстиції у Київській області 15.06.2009  

за №13/695. 

 

І Мета Конкурсу 
Метою проведення Конкурсу є популяризація можливостей і розширення мережі 

інформаційних ресурсів для формування єдиного інформаційно-освітнього середовища Києво-

Святошинської регіональної освітньої системи. Конкурс проводиться кожного навчального року. 
  
ІІ Завдання Конкурсу 
2.1. Створення і розвиток інформаційного освітнього середовища закладів освіти району.  
2.2. Використання ресурсів інформаційно-комунікаційних технологій в управлінській 

діяльності керівників закладів освіти, науково-методичній роботі та в освітньому процесі, 

позакласній і позашкільній роботі з дітьми і підлітками,  у роботі з батьківською громадськістю.  
2.3. Формування і розвиток інформаційно-технологічних компетенцій суб'єктів 

освітнього процесу.  
2.4. Популяризація кращого педагогічного досвіду з використання інтернет-ресурсів, 

хмарних технологій в освітньому процесі, створення віртуальних навчальних, методичних 

кабінетів, запровадження дистанційної форми навчання. 
 

ІІІ Керівництво Конкурсом 
3.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює районний методичний центр відділу 

освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, на який 

покладається відповідальність за його організацію та підбиття підсумків. Призерів і переможців 

конкурсу визначає журі.  

3.2. Склад оргкомітету і журі конкурсу затверджуються наказом начальника відділу 

освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області. 

 

ІV Учасники конкурсу  
До участі в районному конкурсі запрошуються заклади загальної середньої, дошкільної та 

позашкільної освіти всіх форм власності (комунальної та приватної).  
 

V Організація Конкурсу  
5.1.  Конкурс проводиться за номінаціями:  
- Web-сайти закладів загальної середньої освіти. 

- Web-сайти ліцеїв, гімназій, спеціалізованих шкіл, навчально-виховних комплексів. 

- Web-сайти закладів позашкільної освіти. 

- Web-сайти закладів дошкільної освіти,  

- Web-сайти закладів приватної форми власності. 

5.2.  Конкурс проводиться  кожного навчального року в три етапи:  
- І етап  (підготовчий) - упорядкування Web-сайту закладу освіти упродовж червня-

вересня ;  
- ІІ етап - (конкурсний, заочний) - проводиться упродовж  жовтня; 



93 

 

- ІІІ етап – (конкурсний, очний) -  до участі в якому запрошуються переможці ІІ етапу, 

проводиться в першій декада. 
Заявки на участь у Конкурсі подаються до районного методичного центру відділу освіти до 

01 жовтня року проведення конкурсу. 
 

VІ  Основні вимоги до Web-caйтy закладу освіти 
6.1. Сайт має українське доменне ім’я. 

6.2. Наявність головної сторінки зі стислим каталогом усіх розділів (рубрик) сайту. З кожної 

сторінки сайту мають бути посилання на головну сторінку. 

6.3.  Наявність швидкої і зручної навігації. 

6.4. Наявність на головній сторінці сайту стислої інформації  для відвідувачів сайту про 

його  структуру і змістове наповнення. 

6.5.  Розмір кожної сторінки сайту не повинен перевищувати межу в 200-300 кілобайт разом 

із графікою (оптимальний розмір – 50-100 кілобайт), за винятком сторінок із великою кількістю 

інформації (наприклад, електронних видань та галерей світлин та відео).  

6.6.  Використання стандартних назв для стандартних структур сайту. 

6.7.  При доборі кольорів і шрифтів доцільно врахувати такі рекомендації: 

- сторінки з переважно текстовою інформацією мають світлий фон (наприклад білий); 

- колір шрифту рекомендується добирати чорний, темно-зелений або темно-синій; 

- для окремих заголовків і виділення найважливішої інформації використовується 

червоний шрифт;  

- уникати текстів, набраних тільки великими літерами, для виділення окремих слів чи 

фрагменту тексту використовується напівжирний шрифт. 

6.8. Сторінки сайту мають бути зручними для користувачів, а також для роботи. 

6.9. Основними структурними компонентами сайту можуть бути розділи меню (підменю):  

- Візитка закладу освіти. 

- Історія закладу освіти. 

- Інформація про адміністрацію, педагогічний колектив закладу, партнерів, спонсорів. 

- Прозорість і відкритість. 

- Нормативно-правове забезпечення діяльності закладу. 

- Новини із життя закладу освіти. 

- Оголошення. 

- Завдання, над якими працює педагогічний колектив. 

- Досягнення учнів та педагогів закладу освіти. 

- Методична робота. 

- Програмно-методичне забезпечення. 

- Інформація про навчальні кабінети. 

- Віртуальні кабінети, блоги вчителів. 

- Ресурси бібліотеки закладу освіти. 

- Електронні видання закладу освіти. 

- Олімпіади, творчі конкурси, науково-дослідницька робота. 

- Участь у створенні навчальних проектів з використанням  інформаційно-

комунікаційних технологій. 

- Шкільні музеї, кімнати. 

- Позакласна робота. 

- Розклади уроків та гурткової роботи. 

- Дитячі та молодіжні об’єднання. 

- Інформація для вчителів, учнів. 

- Інформація про ДПА, ЗНО. 

- Інформація для батьків. 

- Контакти, електронні звернення 

- Адреси Web-сайтів, тематичні посилання на інші сайти. 

- Ареси та гіперпосилання на Web-сторінки учнів, учителів закладу тощо. 
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VІІ Презентація й оцінювання Web-caйтy  
7.1. Презентація й оцінювання Web-сайту в мережі Інтернет проводиться під час очного 

етапу конкурсу. 

7.2. Захист проводиться під час презентації Web-сайту представником закладу освіти. 

6.3. Конкурсант одержує оцінки: 

- за зміст і повноту інформації; 

- за Web-дизайн сайту; 

- за презентацію Web-сайту; 

- за зручність користування сайтом.  

 

VІІІ Основні критерії оцінювання:  
- змісту інформації: повнота, глибина і доступність змісту інформації, різноманітність і 

доцільність структурних компонентів Web-сайту;  
- Web-дизайн сайту доступність для користувачів, зручність перегляду, оригінальність, 

дотримання основних вимог до створення сайту;  
- захисту Web-caйmy: логічність, послідовність, ґрунтовність відповідей та пояснень, 

самостійність виступу. 
  
ІХ Підбиття підсумків  
Переможці та лауреати Конкурсу нагороджуються грамотами відділу освіти та грошовими 

преміями і надається рекомендація для участі в обласному етапі Конкурсу. 

Учасники конкурсу, які відзначені конкурсною комісією за одним із основних критеріїв 

оцінювання, нагороджуються  дипломами.  

Інформація про переможців, лауреатів і дипломантів Конкурсу висвітлюватиметься в 

засобах масової інформації, Інтернет-ресурсах. 
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 З Р А З О К  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ від_____№____ 

 

 

Положення 

про літній мовний табір 

при _________________________________________ 

(повна назва закладу освіти) 

 

1. Загальна частина 

1.1. Літній мовний табір (далі Табір) є закладом відпочинку, метою діяльності якого є 

створення відповідного мовного середовища та умов для заохочення учнів до вивчення іноземних 

мов, якісне навчання дітей іноземних мов у контексті європейської інтеграції України, наближення 

до європейських стандартів та популяризації вивчення іноземних мов серед здобувачів освіту, 

організації дозвілля дітей, сприяння розвитку їхньої соціальної активності, що здійснюється в 

таборі протягом зміни. 

 

1.2. Табір при _________________________ (повна назва закладу освіти) у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Законом України «Про оздоровлення та відпочинок дітей», 

наказами та розпорядженнями Києво-Святошинської районної державної адміністрації, відділу 

освіти, органів місцевого самоврядування, наказом Міністерства освіти і науки від 03.02.2015      

№ 89 «Про здійснення заходів щодо організації літніх мовних таборів», актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, Типовим положенням про дитячий заклад оздоровлення та 

відпочинку, затвердженим Постановою КМ України від 28.04.2009 р. № 422. 

 

1.3. Табір за типом є літнім мовним табором ________ (тип мовного табору: з повною 

зайнятістю учнів, з частковою зайнятістю, на базі пришкільного оздоровчого табору). Табір у 

межах __________________ (адреса закладу освіти), з денним перебуванням у складі 

_________________ (назва закладу освіти ), де діти перебувають упродовж дня не менше 

__________ (кількість годин згідно з обраним типом мовного табору) годин. 

Документообіг здійснюється за підписом директора Табору та директора  закладу освіти з 

використанням штампу й печатки  ________________ (назва закладу освіти ). 

 

2. Організаційно-правові засади діяльності табору 

2.1. Основні завдання діяльності Табору при ___________ (назва  закладу освіти) є: 

- створення мотивації для подальшого удосконалення ___________________ (яка саме 

мова вивчається) мови; 

- зацікавлення дітей; 

- створення відповідного мовного середовища;  

- створення умов для заохочення учнів до вивчення ___________________ (яка саме 

мова вивчається) мови; 

- популяризування ___________________ (яка саме мова вивчається) мови; 

- набуття навичок усного мовлення, досвіду комунікативного спілкування; 

- удосконалення усного (розмовного) мовлення дитини; 

- підвищення рівня володіння іноземними мовами; 

- підвищення рівня мовної та мовленнєвої компетенції; 

- допомога учням у здобутті  необхідних мовних навичок та непомітному подоланні 

мовного бар’єру; 

- формування полікультурної та комунікативної компетенцій;  

- виховання комунікативної потреби у пізнанні інших країн і народів; 

- розвиток творчого потенціалу кожної дитини; 

- поєднання навчання із цікавим відпочинком; 
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- пропаганда здорового способу життя; 

- захист життя і здоров’я; 

- розвиток творчих здібностей дітей. 

 

2.2. Відпочинкова зміна триває не менше 14 днів. 

 

2.3. Табір приймає на відпочинок дітей шкільного віку з урахуванням фізичного й 

психологічного здоров’я дітей. 

 

2.4. Директор закладу освіти: 

 

2.4.1 Затверджує  положення про табір. 

 

2.4.2 Призначає та звільняє директора та заступника директора Табору, залучає до роботи в   

таборі співробітників із числа працівників закладу освіти. 

 

2.4.3 Забезпечує фінансові та матеріально-технічні умови функціонування  табору з метою 

належної підготовки до проведення відпочинку дітей. 

 

2.5. Приймання дітей до Табору здійснює на підставі заяви батьків або осіб, які їх 

замінюють, довідки про стан здоров’я дитини,   епідеміологічне оточення. 

 

2.6. Відрахування дитини з Табору здійснюється за бажанням батьків чи осіб, які їх 

замінюють (на підставі заяви). 

Забороняється безпідставне відрахування дитини із Табору. 

 

2.7. Діти, які перебувають у Таборі  при ________________ (назва закладу освіти ), повинні: 

- дотримуватися правил Табору; 

- дотримуватися морально-етичних норм; 

- бережливо ставитися до майна, природних об’єктів; 

- навчатися реагувати належним чином у різних соціальних ситуаціях; 

- підвищувати загальний культурний рівень, оволодівати іноземною мовою, уміннями, 

практичними навичками з предмета; 

- застосовувати критичне мислення у нестандартних ситуаціях; 

- опановувати навички міжособистісної взаємодії та роботи в колективі. 

 

2.10. З урахуванням віку та інтересів дітей у мовному Таборі можуть створюватися групи 

(загони), наповнюваність яких визначається відповідно до державних санітарних правил і норм 

улаштування, утримання й організації режиму діяльності дитячих закладів. 

 

2.11. Процес відпочинку в дитячому Таборі здійснюється з урахуванням індивідуальних 

можливостей, інтересів і здібностей дітей, їх віку, психофізичних особливостей та стану здоров’я з 

використанням різноманітних організаційних форм виховної роботи. 

Виховний процес у  Таборі  здійснюється за планами виховної роботи Табору  та групи у 

різних формах, зокрема:  робота над конкретними проектами, презентація наукових проектів, 

загальних свят, прогулянок, занять, змагань, конкурсів, бесід, концертів, театралізованих дійств, 

екскурсій, відвідування виставок, театрів, зустрічей із цікавими людьми, бібліотечних круглих 

столів, кіноклубу, арт-клубу тощо. 

3.Охорона життя та здоров’я дітей літнього мовного табору    

3.1. Для надання медичних послуг Табір обслуговується медичними працівниками,  

закріпленими за закладом. 

 



97 

 

3.2. Працівники  Табору несуть персональну відповідальність за збереження життя та 

здоров’я дітей, які відпочивають у ньому. Приміщення, де розміщується Табір, повинні відповідати 

санітарним нормам та вимогам пожежної безпеки. 

З цією метою:   

- розробляється та вивішується на видному місці план евакуації на випадок пожежі та 

правила поведінки на випадок пожежі; 

- оформляється куточок із наочністю щодо попередження усіх видів дитячого 

травматизму; 

- проводяться інструктажі працівників Табору  з правил протипожежної безпеки і 

попередження травматизму, що фіксується у спеціальному журналі; 

- проводяться попереджувальні бесіди з дітьми щоденно, що фіксується в журналі 

загону; 

- дотримуються правил використання атрибутики (червоні прапорці, інші яскраві 

сигнали) при переході вулиць; 

- із групою працює завжди не менш як два вихователі. 

 

3.3. Під час перевезення дітей Табору  на значні відстані медичний супровід є обов’язковим.  

 

3.4. Табір може забезпечувати харчування учнів за наявності відповідних умов та режиму 

роботи Табору.   

 

3.5. У разі організації харчування контроль за якістю щоденно ведеться директором   Табору 

спільно з медперсоналом. 

 

3.6. З метою недопущення травматизму та недогляду дітей передбачається письмова угода 

(заява батьків) з визначенням часу прибуття й повернення дитини з Табору, форми супроводу. 

4. Управління літнім мовним табором і кадрове забезпечення 

4.1. Керівництво Табором здійснює його керівник (директор), який призначається 

директором _________________(назва  закладу освіти). 

 

4.2. Директор Табору: 

- погоджує календарний план роботи Табору; 

- погоджує режим дня; 

- організовує інструктаж працівників Табору з техніки безпеки, профілактики 

травматизму, попередження нещасних випадків з дітьми, а також надання 

невідкладної долікарської допомоги; розробляє відповідні інструкції; веде журнал 

інструктажів; 

- забезпечує дотримання вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей, санітарно-

гігієнічних та протипожежних норм; 

- здійснює контроль за оздоровчо-виховним процесом, якісним харчуванням (за умови 

організації), забезпечує належні умови для оздоровлення та відпочинку дітей; 

- контролює дотримання трудової дисципліни у Таборі; 

- укладає угоди з особами, зацікавленими в співпраці, спрямованій на вирішення мети 

і завдань Табору; 

- представляє інтереси  Табору у всіх установах; 

- звітує перед директором закладу про результати діяльності Табору ; 

- видає в межах своєї компетенції накази та розпорядження, що стосуються діяльності 

Табору, зарахування та відрахування дітей, організовує і контролює їх виконання; 

- забезпечує разом з директором ______________ (назва  закладу освіти) раціональний 

підбір і розстановку кадрів, затверджує посадові обов’язки працівників Табору; 

- відповідає за допуск до роботи працівників, які своєчасно пройшли медичний огляд; 

- приймає рішення про заохочення та дисциплінарні стягнення працівників і 

вихованців Табору. 
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4.3. Працівники табору призначаються з числа педагогів _____________ (назва  закладу 

освіти) і повинні мати відповідну освіту, санітарні книжки, обов’язково бути ознайомленими з 

умовами праці, посадовою інструкцією. 

 

4.4. До роботи в Таборі залучаються педагоги-спеціалісти з музики, ритміки, 

образотворчого мистецтва, фізкультури, керівники гуртків, секцій, волонтери, які володіють 

іноземною мовою, з числа викладачів, випускників та студентів закладів вищої освіти, носіїв мови, 

які перебувають у ____________ (назва міста, села або селища),  

 

4.5. Оплата праці працівників  Табору визначається їхнім тарифікаційним навантаженням 

на навчальний рік. 

 

4.6. Працівники  Табору працюють згідно з графіком, затвердженим його директором і 

погодженим з директором _______________ (назва  закладу) з урахуванням вимог законодавства 

про працю. 

 

4.7. Працівники  Табору мають право на: 

- внесення пропозицій щодо поліпшення оздоровчо-виховного процесу; 

- ініціативу у виборі форм, методів, засобів роботи з дітьми. 

 

4.8. Працівники Табору  зобов’язані: 

- дотримуватися вимог цього Положення, виконувати Правила внутрішнього 

трудового розпорядку закладу освіти та посадові обов’язки; 

- оберігати життя та здоров’я дітей, захищати їхні інтереси, пропагувати здоровий 

спосіб життя; 

- виконувати накази й розпорядження директора Табору, (назва закладу освіти ),. 

відділу освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації.  

 

4.9. Батьки дітей чи особи, які їх замінюють, мають право: 

- вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності Табору ; 

- брати участь в організації та проведенні заходів; 

- захищати законні інтереси дітей; 

- надавати благодійну допомогу Табору. . 

 

4.10. Колегіальним органом управління Табором є педагогічна рада. Для оперативного 

врегулювання поточних питань, організації оздоровчої та виховної роботи в Таборі видаються 

накази директора Табору.   

 

5. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база Табору  

5.1. Фінансова діяльність Табору здійснюється за рахунок коштів місцевого сбюджету та 

додаткових джерел, якими можуть бути добровільні внески фізичних та юридичних осіб, інші 

надходження, не заборонені законодавством, які використовуються для впровадження діяльності, 

передбаченої цим Положенням. 

 

5.2. Табір використовує матеріально-технічну базу і розпоряджається майном, яке передано 

у тимчасове використання від _____________ (назва закладу освіти ). 

 

5.3. Діловодство, облік та звітність Табору здійснюються у порядку, визначеному 

законодавством України та розпорядчими документами відділу освіти  Києво-Святошинської 

районної державної адміністрації. 
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5.4. Перед початком зміни директор закладу освіти забезпечує наявність у  Таборі наказу 

про відкриття, акта про готовність, санітарного паспорта, інструкцій з техніки безпеки, 

профілактики травматизму і попередження нещасних випадків з дітьми, протипожежної безпеки 

тощо.
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План-графік 

проходження курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками, 

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

«інструктор з фізичного виховання-методист» «керівник гуртка-методист»,  «практичний психолог-методист» 

(на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК»)  

у 2018/2019 навчальному році 

 
 

№ 

за/п 

Прізвище, ім’я, 

  по батькові 

Повна назва  закладу 

освіти 

Посада, предмет, 

який викладає 

Спеціальність за 

дипломом 

Стаж роботи 
Термін проходження 

загальний фаховий 

1.  
Анісімова Тамара 

Олександрівна 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ І ст.» 
Учитель, фізика 

Учитель фізики 

середньої школи 
45 45 

04.09. – 06.09.2018 

19.12. – 20.12.2018 

12.02.2019 

2.  
Боровик  

Оксана Василівна 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ І ст.» 

Учитель, 

українська мова 

та література 

Філолог, викладач 

української мови та 

літератури 

29 29 
25.09. – 27.09.2018 

17.12. – 18.12.2018 

05.03.2019 

3.  
Опанасюк 

Світлана Петрівна 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ І ст.» 

Учитель, 

математика 

Учитель математики і 

фізики 
23 23 

04.09. – 06.09.2018 

19.12. – 20.12.2018 

12.02.2019 

4.  
Очеретько Наталія 

Василівна 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ І ст.» 

Учитель, 

українська мова 

та література 

Учитель початкових 

класів і української 

мови та літератури 

25 25 
25.09. – 27.09.2018 

17.12. – 18.12.2018 

05.03.2019 

5.  

Пастушок 

Валентина 

Павлівна 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ І ст.» 

Учитель, 

початкова освіта 

Філолог, викладач 

російської мови та 

літератури 

36 34 
30.10. - 01.11.2018 

17.12. - 18.12.2018 

20.03.2019 

6.  
Сокуренко 

Наталія Андріївна 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ І ст.» 

Учитель, 

математика 

Учитель математики 

середньої школи 
36 36 

04.09. – 06.09.2018 

19.12. – 20.12.2018 

12.02.2019 

7.  
Городня Людмила 

Володимирівна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 

Учитель, 

математика 

Учитель математики 

середньої школи 
52 47 

04.09. – 06.09.2018 

19.12. – 20.12.2018 

12.02.2019 

8.  
Снігир  

Тамара Іванівна  

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №1 

Учитель, 

українська мова 

та література 

Українська мова і 

література 
45 41 

25.09. – 27.09.2018 

17.12. – 18.12.2018 

05.03.2019 
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№ 

за/п 

Прізвище, ім’я, 

  по батькові 

Повна назва  закладу 

освіти 

Посада, предмет, 

який викладає 

Спеціальність за 

дипломом 

Стаж роботи 
Термін проходження 

загальний фаховий 

9.  
Пасєка  

Тетяна Сергіївна   

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

Учитель, трудове 

навчання, 
технології 

(обслуговуюча 

праця) 

Педагогіка та 

методика виховної 

роботи. Кравець 

легкого жіночого 

одягу 

34 27 
16.10. - 18.10.2018 

26.12. - 27.12.2018 

20.02.2019 

10.  
Проць  

Віра Василівна 

Вишнівська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів №4 

Учитель, 

математика 

Учитель математики 

середньої школи 
41 41 

04.09. – 06.09.2018 

19.12. – 20.12.2018 

12.02.2019 

11.  
Тищик  

Лариса Петрівна 
Бузівська ЗОШ І-ІІІ ст. 

Учитель, 

зарубіжна 

література 

Філолог, викладач 

російської мови та 

літератури 

32 27 
30.10. - 01.11.2018 

17.12. - 18.12.2018 

20.03.2019 

12.  
Шинкарецька 

Людмила Іванівна 

ЗДО (центр розвитку 

дитини) «Росинка» 

Вишневої міської ради 

Вихователь 
Вчитель початкових 

класів 
36 36 

30.10. -01.11.2018 

20.12. - 21.12.2018 

09.04.2019 

13.  
Снігур  

Ольга Юріївна 

ЗДО (ясла-садок)   

комбінованого типу  

«Іскорка» Боярської 

міської ради 

Вихователь 
Вихователь в 

дошкільному закладі 
35 35 

30.10. -01.11.2018 

20.12. - 21.12.2018 

09.04.2019 

14.  

Дерда  

Світлана 

Миколаївна 

ЗДО (ясла-садок) 

комбінованого типу 

«Намистинка» 

Вишневої міської ради 

Музичний 

керівник 

Вчитель музики та 

співів 
30 24 

30.10. -01.11.2018 

20.12. - 21.12.2018 

09.04.2019 
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації директорів закладів загальної середньої освіти  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, 

предмети які 

викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 
Термін проходження 

курсів 

1 Кривенко 

Валентина 

Володимирівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Директор; 

початкове 

навчання 

Вища Вища 
Курси підвищення фахової 

кваліфікації директорів 

закладів загальної 

середньої освіти 
(новопризначених, зі 

стажем) 

Очна 15.10. - 26.10.2018 2 Іскоростенський 

Микола 

Петрович 

Боярський 
міжшкільний 

навчально-

виховний комбінат 

Директор  Вища Вища 

3 
Мазур  

Микола 

Іванович 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

Директор; 

біологія, 

основи 

здоров’я 

Вища Вища 
«Нова українська 

школа: управлінська 

діяльність керівника 

закладу загальної 

середньої освіти» 

(розробники: 

Матушевська О.В., 

Алєксєєва О.І., Кабан Л.В.) 

для директорів, 

заступників директорів 

ЗЗСО з НВР, МР 

Очна 
(додатково - 

біологія) 

18.02. - 01.03.2019 

4 
Кучеренко 

Тамара 

Вікторівна 

Тарасівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

Директор; 

географія 
ІІ І 

Очна 
(додатково - 

географія) 

5 Мишкіна  

Тетяна 

Миколаївна 

Петропавлівсько-

Борщагівська 

ЗОШ І ступеня 

Директор; 

початкові 

класи 

Вища Вища 

Очна 

6 Ліщук  

Ірина  

Олегівна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

Директор; 

математика 
Вища Вища 

«Управління розвитком 

закладу освіти на 

засадах педагогіки 

партнерства в умовах 

реалізації Концепції 

нової української 

школи» (розробники: 

Шевченко  А.М, Дишлева 

І.М.) для директорів, 

заступників директорів з 

НВР, НМР закладів загальної 

середньої освіти 

Очна 
(додатково - 

математика) 

11.03. - 22.03.2019 

7 

Сеніна  

Оксана 

Петрівна 

Княжицька  

ЗОШ І-ІІ 

ступенів 

Директор 

школи; 

зарубіжна 

література 

Вища Вища 

очна 
(додатково -

зарубіжна 

література) 
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації заступників директорів закладів загальної середньої освіти  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  Скуз  

Лариса 

Рашитівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Заступник 

директора з 

виховної роботи; 

українська мова і 

література 

Вища  Вища  

Курси підвищення фахової 

кваліфікації заступників 

директорів закладів 

загальної середньої 

освіти з виховної роботи 

зі стажем роботи 

Очна 
(додатково — 

українська 

мова і 

література) 

17.09-28.09.2018 

2.  Тихоненко  

Наталія 

Вікторівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 

Заступник 

директора з НВР; 

математика 
Вища Вища Курси підвищення фахової 

кваліфікації директорів, 

заступників директорів з 

навчально-виховної 

роботи закладів 

загальної середньої 

освіти  

Дистанційна 
(додатково - 

математика) 
02.10. - 03.10.2018 
18.12. - 19.12.2018 
02.04. - 03.04.2019 

3.  Білокриницька 

Валентина 

Іванівна 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ 

ступенів-

гімназія» 

 

Заступник 

директора з НВР; 

правознавство, 

історія 
Вища Вища  

Дистанційна 

(додатково - 
правознавство, 

історія) 

4.  Волошена 

Раїса 

Вікторівна 

Боярський НВК 

«Колегіум — 
ЗОШ І-ІІІ ст. № 3» 

Заступник 

директора з НВР; 

історія, 

правознавство 

 

Вища Вища  
Курси підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми 

“Управління розвитком 

закладу освіти на 

засадах педагогіки 

партнерства в умовах 

реалізації Концепції 

нової української 

школи” (розробники: 

Шевченко  А.М, Дишлева 

І.М.) для директорів, 

заступників директорів з 

НВР, НМР закладів 

загальної середньої освіти 

Очна  
(додатково - 

історія, 
правознавство) 

11.03. - 22.03.2019 

5.  Павленко  

Олена  

Вікторівна 

Тарасівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Заступник 

директора з НВР;  

основи здоров’я,  

захист Вітчизни 

(дівчата) 

Вища Вища  Очна  

6.  Стратілат  

Ірина  

Дмитрівна 

Петропавлівсько-

Борщагівська 

ЗОШ І ст. 

Заступник 

директора з 

НВР;  

початкові класи 

 

Вища  Вища Очна  
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

7.  
Толстих  

Ольга 

Олексіївна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Заступник 

директора з НВР 

Початкове 

навчання 

Вища  Вища  

Заступники директорів з 

НВР, НМР, методисти 

навчальних відділів ліцеїв, 

гімназій, НВК, НВО (зі  

стажем ) 

Очна   01.04-12.04.2019 

8.  
Іванова  

Ірина 

Миколаївна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Заступник 

директора 

літератураз НВР 

Математика  

Вища  Вища  

Заступники директорів з 

НВР, НМР, методисти 

навчальних відділів ліцеїв, 

гімназій, НВК, НВО (зі  

стажем ) 

Очна  01.04-12.04.2019 

9.  

Орєхова  

Галина 

Костянтинівна   

Києво-

Святошинський 

РЦНТТУМ 

«Шанс» 

Методист; 

керівник гуртка 

Спеціалі

ст,  10-й 
тарифний 
розряд 

Спеціаліст  

ІІ категорії 

Курси підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми 

«Управлін-ський та 

науково-методичний 

супровід інноваційної 

діяльності закладів 

позашкільної освіти» для 

директорів, заступників 

директорів, методистів 

позашкільної освіти 

Очна 01.04. - 12.04.2019 

10.  

Федорченко  

Ганна 

Миколаївна 

Боярська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 2 

Заступник 

директора з 

НВР;  

українська мова 

і література; 

початкові класи, 

гпд 

Вища Вища  

Курси підвищення фахової 

кваліфікації заступників 

директорів закладів 

загальної середньої 

освіти з навчально-

виховної роботи 

(новопризначених, зі 

стажем) 

Очна 
(додатково — 

українська мова 

і література; 

початкові класи, 

гпд)  

01.04. - 12.04.2019 

11.  

Пеньок 

Ірина  

Павлівна 

Боярський 

міжшкільний 

навчально-

виховний 

комбінат 

Заступник 

директора з НВР  
Перша  Вища  

Курси підвищення фахової 

кваліфікації заступників 

директорів закладів 

загальної середньої 

освіти з навчально-

виховної роботи 

(новопризначених, зі 

стажем) 

Очна  01.04. - 12.04.2019 
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації керівників гуртків  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, 

предмети які 

викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 
Термін проходження 

курсів 

1.  Гавриленко 

Анна  

Сергіївна 

Вишнівський 

ЦТДЮ 

Туристко-

краєзнавчий 

гурток 

  «Національно-патріотичне 

виховання дітей та 

учнівської молоді засобами 

позашкільної освіти»  для 

методистів, педагогів-

організаторів, 

культорганізаторів, 

керівників гуртків   закладів 

позашкільної освіти  

Очна  05.11-16.11.2018 

2.  Поліщук 

Валерій 

Миколайович 

Києво-

Святошинський 

РЦНТТУ молоді 

«Шанс» 

Гурток 

«Радіоконст-

руювання» 

10-й 
тарифний 
розряд 

11-й тарифний 

розряд 

Курси підвищення фахової 

кваліфікації керівників 

гуртків науково-технічного 

напряму 

Очна 03.12-14.12.2018 

3.  Борисенко 

Наталія 

Миколаївна 

Києво-

Святошинський 

РЦНТТУ молоді 

«Шанс» 

Гурток 

«Декоративно-

вжиткове 

мистецтво» 

10-й 
тарифний 
розряд 

11-й тарифний 

розряд 

Курси підвищення фахової 

кваліфікації керівників 

гуртків художньо-

естетичного напряму 

(образотворче мистецтво та 

декоративно-вжиткове 

мистецтво) 

Дистанційна  11.09-12.09.2018 
18.12.-19.12.2018 
05.03-06.03.2019 

 

План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів початкових класів та вихователів ГПД  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  Пастушок 

Валентина 

Павлівна 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ 

І ступеня» 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища Для учителів-методистів Пролонговані 26.09-28.09.2018 

19.12-20.12.2018 

06.03.2019 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

2.  Шавуль  

Олена 

Михайлівна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

 

Перша Вища 

«Формування 

здоров’язбережної 

компетентності 

молодшого школяра в 

умовах Нової 

української школи» 
(розробник: І.М. Дишлева) 

(для вчителів початкових 

класів, вихователів ГПД) 

Денна 17.09.-28.09. 2018 

3.  Ковтун  

Ірина 

Вікторівна 

Михайлівсько-

Рубежівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

 

Вища Вища 

4.  Цісельська  
Анна 
Миколаївна 

Петропавлівсько.

Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

 

Спец. Друга 

5.  Кулик  

Юлія 

Валентинівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Друга Перша «Організація освітнього 

процесу на засадах 

педагогіки партнерства 

в умовах Нової 

української школи»  
(розробники: Дишлева 

І.М., Шевченко А.М.) (для 

вчителів початкових 

класів, вихователів ГПД) 

Денна 01.10-12.10.2018 6.  Дядюра 

Катерина 

Ярославівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

Вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь ГПД 

Друга Перша 

7.  Хандожко Ольга 

Анатоліївна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища 

«Використання засобів 

інформаційно-

комунікаційних 

технологій у процесі 

впровадження нового 

Державного стандарту 

початкової освіти» 
(розробники: Гудима В.М., 

Романюк О.В.) 

(для вчителів початкових 

класів, вихователів ГПД) 

Денна 15.10.-26.10.2018 

8.  Гаргалик  

Ольга 

Володимирівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Спец. Друга 

9.  Бондар  

Марія 

Григорівна 

Бузівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь ГПД 

Спец. Друга 

10.  Маслій  
Тетяна 
Василівна 

П.Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

 

Cпец. Cпец. 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

11.  Ремарчук 

Світлана 

Сергіївна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.№3  

Виховатедь ГПД Спец. Друга 

Курси для вчителів 

початкового навчання та 

вихователів ГПД 
Дистанційна 

18.10.18 – 19.10.18 

18.12.18 – 19.12.18 

08.04.19 – 09.04.19 

12.  Басараб 

Ірина  

Володимирівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Виховатедь ГПД Перша Перша 

13.  Москаленко 

Ліна Вікторівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Спец.  Друга 

14.  Карака 

Маріанна 

Миколаївна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Соціальний 

педагог 
Друга Друга 

15.  Бабенко Наталія 

Юріївна 

Хотівський НВК  

«ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія» 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Друга Перша 

16.  Садовська 

Альона  

Сергіївна 

Хотівський НВК  

«ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія» 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Перша Вища 

17.  Горобець 

Галина 

Миколаївна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища 

«Нова українська 

школа: реалізація 

компетентнісного 

підходу в системі 

початкової освіти» 

(розробники: Ткаченко 

А.О., Романюк О.В.)  

(для вчителів початкових 

класів, вихователів ГПД) 

Денна 05.11-16.11.2018 

18.  Атаманова  

Леся 

Михайлівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Спец Друга 

19.  Шинкарук 

Світлана 

Миколаївна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища 

20.  Деревянко 

Ганна 

Володимирівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Вчитель 

початкових  

класів, вихователь 

ГПД 

 

Перша Вища 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

21.  Зубко  

Людмила 

Миколаївна 

Михайлівсько-

Рубежівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища 
«Нова українська 

школа: реалізація 

компетентнісного 

підходу в системі 

початкової освіти» 

(розробники: Ткаченко 

А.О., Романюк О.В.)  

(для вчителів початкових 

класів, вихователів ГПД) 

Денна 05.11-16.11.2018 

22.  Деледивка 

Світлана 

Миколаївна 

Боярське НВО 

«ЗОШ І ст.-д.с.» 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища 

23.  Довгалюк 

Ксенія 

Сергіївна 

Петропавлівсько.

Борщагівська 

ЗОШ І ст. 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Спец. Друга 

24.  Кушнір 

Катерина 

Василівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища 

Курси підвищення 

фахової кваліфікації із 

проблеми 

«Концептуальні засади 

формування ключових 

компетентностей 

молодших школярів у 

процесі реалізації 

завдань математичної та 

природничої галузей», 
(розробники: Дишлева 

І.М.,  Седеревічене А.О.) 

(для вчителів початкових 

класів, вихователів ГПД)  

Денна 19.11-30.11.2018 

25.  Шевченко Аліна 

Антонівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища 

26.  Голуб 

 Наталя 

Олександрівна 

Боярський НВК 

«Колегіум – ЗОШ 

І – ІІІ ст. №3» 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища 

27.  Пашковська 

Олена 

Леонідівна 

Боярський НВК 

«Колегіум – ЗОШ 

І – ІІІ ст.. №3» 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Перша  Вища 

28.  Велько  

Людмила  

Петрівна 

Вишнівська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів №3 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища 

29.  Трач  

Ольга 

Олексіївна 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія» 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Спец. Друга 

30.  Васьковська 

Тетяна 

Миколаївна 

Шпитьківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель 

початкових 

класів, 

вихователь ГПД 

Друга Перша 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

31.  Коваль 

Антоніна 

Петрівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Вища Вища «Формування 

комунікативної 

компетентності 

молодшого школяра в 

умовах реалізації 

концептуальних засад 

Нової української 

школи» (розробники: 

Ткаченко Л.П., Ткаченко  

А.О.)(для вчителів початкових 

класів, вихователів ГПД)  

Денна 03.12-14.12.2018 

32.  Овчиннікова 

Олена 

Віталіївна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Друга Друга 

33.  Канівець Тетяна 

Миколаївна 

Боярський НВК 
«Колегіум – ЗОШ 

І – ІІІ ст.. №3» 

Вчитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

Вища Вища 

«Формування 

комунікативної 

компетентності 

молодшого школяра в 

умовах реалізації 

концептуальних засад 

Нової української 

школи» (розробники: 

Ткаченко Л.П.,  

Ткаченко  А.О.) 

(для вчителів початкових 

класів, вихователів ГПД)  

Денна 03.12-14.12.2018 

34.  Шевченко 

Валентина 

Володимирівна 

Боярський НВК 
«Колегіум – ЗОШ 

І – ІІІ ст.. №3» 

Вчитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

Вища Вища 

35.  Слободяник 

Наталя 

Олександрівна 

Боярський НВК 
«Колегіум – ЗОШ 

І – ІІІ ст.. №3» 

Вчитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

Вища Вища 

36.  Свиридюк 

Оксана 

Анатоліївна 

 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст.№4 

Вчитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

Спец. Спец. 

37.  Іллюша  

Олена  

Василівн 

Гатнянська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

Перша Перша 

38.  Бондаренко 

Тетяна 

Борисівна 

Ходосівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель початкових 

класів, вихователь 

ГПД 

Перша Перша 

39.  Пурик  

Ірина  

Анатололіївна 

Петропавлівсько.

Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель 

початкових класів, 

вихователь ГПД 

 

Спец Спец 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

40.  Толочко Оксана 

Миколаївна 

Боярський НВК 

«Колегіум – 

ЗОШ І – ІІІ ст.. 

№3» 

Вихователь ГПД Друга  Перша «Інноваційні підходи до 

формування та розвитку  

ключових 

компетентностей учнів 

початкових класів» 
(розробники: Дишлева 

І.М., Шевченко А.М.)  

(для вчителів початкових 

класів, вихователів ГПД)   

Денна 04.02-15.02.2019 
41.  Хурсяк  

Оксана 

Анатоліївна 

Крюківщинська 

ЗОШ І-ІІІ ст.- 

Учитель 

початкових 

класів 

Друга  Перша 

42.  Кручинська 

Валентина 

Кирилівна 

Горенська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Вчитель 

початкових 

класів 

Вища Вища 
Фахові курси для учителів 

початкових класів 
Очно-заочна 

04.02-06.02.2019 

2 дні на вибір 

28.02-01.03.2019 

43.  Ходаківська 

Світлана 

Леонідівна 

Юрівська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Початкові класи Друга Перша Курси підвищення фахової 

кваліфікації учителів  

початкових класів 
Очна 15.04-26.04. 2019 

44.  Богдан  

Ірина 

Миколаївна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Вихователь ГПД Перша Перша Курси підвищення 

фахової кваліфікації для 

вихователів ГПД 
Очна 13.05-24.05.2019 

 

План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів української мови та літератури  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  Віннік  

Алла  

Миколаївна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Українська мова 

та літера тура 
Вища Вища «Технології розвитку 

творчих здібностей учнів 

у освітньому процесі 

Нової української 

школи» (розробники: 

Плівачук К.В.,  

Заболотний О.В.) 

Очна  17.09-28.09.2018 
2.  Таран  

Валентина 

Степанівна 

Крюківщинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Українська мова і 

література 
Вища Вища 

3.  Глуховська 

Світлана 

Миколаївна 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. – 

гімназія» 

Українська мова 

та література 
Вища Вища 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

4.  
Хмарна 

Оксана  

Володимирівна 

Вишнівська ЗОШ 

І-ІІІ ст. №3 

Українська мова і 

література, 

зарубіжна 

література 

Друга Перша 
«Інноваційні підходи  у 

вивченні української 

мови і літератури, 

зарубіжної літератури» 

Очна  05.11-16.11.2018 
5.  

Зубарєва Тетяна 

Петрівна 

Дмитрівська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

Українська мова 

та література, 

зарубіжна 

література 

Друга Перша 

6.  Токарська 

Катерина 

Миколаївна 

Музичанська ЗОШ 

І-ІІІ ст. 

Українська мова 

та література 
Перша Вища 

Фахові курси для вчителів 

української мови та 

літератури 
Очно-заочна 

08.01-10.01.2019 

2 дні на вибір 

слухача 

31.01-01.02.2019 

7.  Обіход  

Олена Вікторівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст..№5 

Українська мова 

та література  
Перша Вища 

8.  
Чекунова  

Н.Р. 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. – 

гімназія» 

Українська мова 

та літера тура 
Перша Вища 

9.  Плевак  

Галина  

Іванівна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Українська мова 

та літера тура 
Вища Вища 

10.  Бенчук  

Ольга  

Петрівна 

Бузівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Українська мова 

та література 
Вища Вища 

Фахові курси для вчителів 

української мови та 

літератури 
Очна  18.02-01.03.2019 

11.  Бойко  

Світлана 

Миколаївна 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст. – 

гімназія» 

Українська мова 

та література 

друга Перша 

«Компетентнісно  

зорієнтоване  навчання  

на заняттях української 

мови і літератури» для 

вчителів української мови 

і літератури 

Очна  15.04-24.04.2019 

12.  Вербіцька Галина 

Петрівна 

Бузівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Українська мова 

та література 

Вища Вища 

13.  Качуровська  

Олена 

Геннадіївна 

ПетропавлівськоБо

рщагівська ЗОШ І-

ІІІ ст. 

Українська мова 

та література 
Вища Вища 

14.  Поволоцька 

Наталія 

Борисівна 

ПетропавлівськоБо

рщагівська ЗОШ І-

ІІІ ст. 

Українська мова 

та література 
Вища Вища 
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів  

зарубіжної літератури та мов національних меншин України  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  Синчук  

Діана 

Олександрівна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Польська мова Спец. Друга   Курси підвищення 

фахової кваліфікації 

учителів польської 

мови 

Очна  05.11-16.11.2018 
2.  Баблинюк 

Наталія 

Юріївна 

Тарасівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Польська мова Спец. Друга 

3.  
Білозерова 

Азаїда 

Юхимівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Зарубіжна 

література 
Вища Вища 

Курси підвищення 

фахової кваліфікації 

учителів зарубіжної 

літератури 

Дистанційна   
12.11.18 – 13.11.18 
18.12.18 – 19.12.18 
14.05.19– 15.05.19 

4.  

Пойманова 

Світлана 

Вікторівна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Російська мова, 

українська мова 

і література 

Перша  Вища 

Курси підвищення 

фахової кваліфікації 

учителів зарубіжної 

літератури, російської 

мови 

Дистанційна 

(додатково - 

українська 

мова і 

література)   

12.11.18 – 13.11.18 
18.12.18 – 19.12.18 
14.05.19– 15.05.19 

5.  

Владовська 

Зоя 

Миколаївна 

Дмитрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Зарубіжна 

література, 

російська мова 

Вища Вища 

«Формування 

ключових 

компетентностей у 

процесі розвитку 

учня-читача на 

уроках зарубіжної 

літератури» 

(розробники: Химера 

О.Г, Гриценко О.Г.) 

для учителів 

зарубіжної літератури 

Очна 14.01-25.01.2019 
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів  іноземних мов у 2018/2019 навчальному році 

(на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  Юр’єва  

Наталія Юріївна  

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Англійська мова, 

початкові класи 
Вища Вища 

«Методика викладання 

англійської мови в 

початковій школі із 

урахуванням оновленого 

змісту освіти» (для 

учителів англійської мови) 

Очна 17.09-28.09.2018 2.  Олошина  

Ольга 

Володимирівна 

Бузівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Англійська мова 

10-й 

розряд  
10-й розряд 

3.  
Шевчук Наталія 

Петрівна 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія» 

Німецька, 

англійська мова 
Перша  Вища  

Курси підвищення фахової 

кваліфікації вчителів 

англійської (німецької 

мови) 

Дистанційна  
24.09.18 – 25.09.18 
18.12.18 – 19.12.18 
19.03.19– 20.03.19 

4.  Драчук  

Ольга 

Миколаївна 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія» 

Англійська мова Друга Перша  

5.  Крицька 

Людмила 

Петрівна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Англійська мова Перша  Вища  

6.  Федоренко 

Валентина 

Віталіївна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Англійська та 

французька 

мови 

Вища  Вища  

7.  Чемес  

Оксана 

Борисівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 
Англійська мова Друга  Перша  

«Особливості 

викладання англійської 

мови в контексті 

реалізації завдань Нової 

української школи» (для 

вчителів англійської  

мови)  

Денна 01.10-12.10.2018 

8.  
Ставратій Олена 

Миколаївна 

Боярський НВК 
«Колегіум – ЗОШ 

І – ІІІ ст. №3» 
Англійська мова Друга  Перша  

9.  Савчук  

Олена  

Павлівна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
Англійська мова Вища  Вища  

10.  
Гаджук Катерина 

Федорівна 

Гореницька  

ЗОШ І – ІІІ ст. 

 

Англійська мова Вища  Вища  
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

11.  Ковальчук Таїсія 

Вікторівна 

Крюківщинська 

ЗОШ І-ІІІ ст.- 
Англійська мова Перша  Вища  

«Особливості 

викладання англійської 

мови в контексті 

реалізації завдань Нової 

української школи» (для 

вчителів англійської  

мови)  

Денна 01.10-12.10.2018 12.  
Константінова 

Любов 

Степанівна 

Софіївсько-

Борщагівський 

НВК 

Англійська мова Друга  Перша  

13.  Уляніцька Галина 

Петрівна 

Крюківщинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Англійська мова Вища  Вища  

«Реалізація 

компетентнісного та 

комунікативного 

підходів у процесі 

вивчення англійської 

мови» (для учителів 

англійської мови) 

Очна 03.12 -14.12.2018 

14.  
Поліщук Оксана 

Миколаївна 

Петропавлівсько

Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Англійська мова Спец. Друга  

15.  
Якушевська Ірина  

Василівна 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ 

І ступеня» 

Англійська мова Вища Вища 

16.  Ярошенко 

Тетяна  

Сергіївна 

Боярський НВК 

«Гімназія – ЗОШ 

І ступеня» 

Німецька мова Друга Перша  

«Особливості навчання 

іноземних мов у 

контексті реалізації 

завдань Нової 

української школи» (для 

учителів німецької, 

французької мови) 

Очна  14.01-25.01.2019 
17.  Скиба  

Олександра  

Володимирівна 

Тарасівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Французька 

мова 
Друга Перша  

18.  Снігур  

Тетяна 

Олександрівна 

Боярський НВК 
«Колегіум – ЗОШ 

І – ІІІ ст.. №3» 

Німецька та 

англійська мови 
Вища Вища Курси підвищення фахової 

кваліфікації вчителів 

англійської мови 
Денна 11.03-22.03.2019 

19.  Подейко Наталія 

Віталіївна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Англійська мова у 

початкових класах 
Перша Вища 

20.  Петренко Тетяна 

Петрівна 

Княжицька  

ЗОШ І-ІІ ст.. 
Англійська мова Перша  Перша  

«Використання засобів 

інформаційно-

комунікаційних  

технологій на заняттях 

англійської мови» (для 

вчителів англійської мови) 

Денна  01.04-12.04.2019 21.  
Саламатіна Олена 

Сергіївна 

Петропавлівсько.

Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Англійська мова Друга  Перша  
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів  мистецьких дисциплін  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  Глуховська 

Світлана  

Миколаївна 

Хотівський НВК 
Образотворче 

мистецтво 
Спец. Друга 

 

Курси підвищення фахової 

кваліфікації  учителів 

образотворчого мистецтва 

 

Дистанційна  
18.09.18 – 19.09.18 
18.12.18 – 19.12.18 
14.03.19– 15.03.19 

2.  
Охріменко 

Тетяна 

Михайлівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Зарубіжна 

література, 

художня 

культура 

Вища Вища 

«Упровадження 

проектних технологій у 

процесі вивчення 

мистецьких предметів» 

(розробники: Ковальова 

С.В., Кондратова Л.Г.) 

для вчителів музичного 

мистецтва, інтегрованого 

курсу «Мистецтво», 

художньої культури, 

керівників гуртків 

художньо-естетичного 

напряму 

 

Денна 19.11-30.11.2018 

3.  Большакова-

Штонда  

Олена 

Констянтинівна 

Горенська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Музичне 

мистецтво 
Перша Перша 

4.  Якубовська 

Ірина 

Володимирівна 

Софіївсько-

Борщагівський 

НВК 

Гурткова робота Вища Вища  

5.  

Лєбєдєва О.С. 
Шпитьківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Художня 

культура, історія, 

правознавство 

Вища Вища 

«Особливості 

інтегрованого навчання 

учнів на заняттях 

мистецьких дисциплін у 

контексті Нової 

української школи»  для 

вчителів музичного 

мистецтва, інтегрованого 

курсу «Мистецтво», 

художньої культури  

 

Денна 04.02-15.02.2019 

6.  Паніматченко 

Олег 

Леонідович 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Музичне 

мистецтво 

Спец. Спеціаліст Курси підвищення фахової 

кваліфікації вчителів 

музичного мистецтва 
Денна   11.03-22.03.2019 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

7.  Левченко 

Світлана 

Василівна 

Петропавлівсько

Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Образотворче 

мистецтво Вища Вища 

«Естетичний розвиток 

учнів засобами 

образотворчого 

мистецтва»  (для вчителів 

образотв. мистецтва)  

Денна 13.05-24.05.2019 

8.  Гулей Альона 

Василівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 

Образотворче 

мистецтво 
Спец. Друга 

9.  

Козачок  

Марина 

Леонідівна  

Дмитрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Образотворче 

мистецтво; 

технології; 

мистецтво; 

художня культура; 

гурткова робота 

Друга Перша 

 

План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів математики у 2018/2019 навчальному році 

(на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  Щедринська  

Олена  

Володимирівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.№3 
Математика Вища Вища 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу у процесі 

розв’язування 

олімпіадних завдань з 

математики» 
(розробники:  

Ліпчевський Л.В., 

Пихтар М.П.)  

(для вчителів математики) 

Денна 15.10-26.10.2018 
2.  Юрчук Олена 

Михайлівна 

Горенська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Математика Вища Вища 

3.  
Посікера Ірина 

Павлівна 

Боярський НВК 
«Колегіум –  

ЗОШ І - ІІІ ст. №3» 
Математика  Вища Вища 

4.  Лисенко Лідія 

Степанівна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
математика Вища Вища 

Вчителів математики Денна 19.11-30.11.2018 5.  
Поплавська 

Н.А. 

Шпитьківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Математика, 

інформатика, 

фізика 

Спец. Друга 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

6.  Гаврилюк 

Світлана 

Володимирівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Математика, 

інформатика, 

фізика 

Перша Вища Учителі  математики Дистанційна  
14.11 – 15.11.18 

18.12 – 19.12.18 

16.05 – 17.05.19 

7.  

Варенко Галина 

Станіславівна 

Петропавлівсько 

Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Математика Вища Вища 

«Нова українська 

школа: реалізація 

наскрізних змістових 

ліній у процесі 

викладання 

математики»   

Денна 03.12-14.12.2018 

8.  Августовська 

Ніна 

Володимирівна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Математикуа Вища Вища Учителів математики Дистанційна 

08.01-10.01.2019 

2 дні на вибір 

слухача 

31.01-01.02.2019 

9.  

Мельник 

Світлана 

Геннадіївна 

Княжицька  

ЗОШ І-ІІ ст.. 

Математика, 

фізика 
Перша Перша 

«Реалізація наскрізних 

змістових ліній у 

викладанні предметів 

природничо-

математичного циклу 

основної школи» (для 

вчителів, які викладають 

два предмети: 

математику й фізику) 

Денна 18.02-01.03.2019 

10.  Терещенко 

Ольга 

Михайлівна 

Дмитівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Математика  Вища Вища 

«Нова українська 

школа:  упровадження 

інноваційних технологій 

у процесі вивчення 

математики» 

(для учителів 

математики) 

Денна 01.04-12.04.2019 
11.  Бондар Євгенія 

Анатоліївна 

Тарасівська 

 ЗОШ І-ІІІ ст. 
Математика Вища  Вища  

12.  

Сергієнко Є. В. 

Софіївсько-

Борщагівський 

НВК 

Математика, 

інформатика 
Перша Вища 

«Інтегрований підхід до 

навчання математики й 

інформатики у закладах 

загальної середньої 

освіти» (для вчителів, які 

викладають два 

предмети: математику й 

інформатику) 

Денна 13.05-24.05.2019 13.  
Суприкіна Алла 

Анатоліївна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

Математика, 

інформатика 
Перша Вища 
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів фізики у 2018/2019 навчальному році 

(на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  Газдюк  

Тетяна 

Дмитрівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Фізика Спец. Спец. Вчитель фізики, ГПД Денна 05.11-16.11.2018 

2.  Приступнюк 

Надія 

Максимівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Фізика, 

астрономія 
Вища Вища 

Учителі фізики та 

астрономії 
Дистанційна  

04.09– 05.09.2018 
18.12. - 19.12.2018 
25.02– 26.02.2019 

 

 

План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів інформатики у 2018/2019 навчальному році 

(на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  Ковальчук  

Ольга  

Сергіївна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 
Інформатика  Перша  Перша  

Курси підвищення 

фахової кваліфікації 

учителів інформатики 

Дистанційна  
22.08 – 23.08.2018 
18.12 – 19.12.2018 
21.02 – 22.02.2019 

2.  
Колосова Ольга 

Олександрівна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Інформатика, 

фізика, 

астрономія 

Перша  Вища  

Дистанційна 
(додатково - 

фізика, 

астрономія) 

3.  Фризюк  

Ольга  

Яківна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Інформатику, 

математику 
Спец.  Друга  Курси підвищення 

фахової кваліфікації 

учителів інформатики 

Денна 15.04 – 26.04.2019 

4.  Петренко Ольга 

Вікторівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 
Інформатика  Спец. Друга  
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів біології, екології, природознавства «Основ здоров’я»  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  
Загура  

Сергій 

Васильович 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Основи 

здоров’я, 

географія, 

природознавство  

Перша Вища 

«Нова українська 

школа: формування 

здоров’язбережної 

компетентності у процесі 

вивчення інтегрованого 

курсу «Основ здоров’я» у 

5-9 класах» 

(для учителів основ 

здоров’я, які мають 

сертифікати он-лайн 

курсів “ВЖР”, “ОЗК” та 

сертифікат КНЗ КОР 

“КОІПОПК”) 

Денна 14.08-16.08.2018 

2.  

Борзенець  

Ірина 

Володимирівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
Основи здоров’я Вища Вища 

3.  

Жевага 

Валентина 

Григорівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Соціальний 

педагог, «Основи 

здоров’я» 

Перша Вища 

4.  

Панасюк 

Світлана 

Семенівнв 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Психолог, 

«Основи 

здоров’я» 

Вища Вища 

5.  

Остапенко  

Ніна 

Василівна 

Софіївсько – 

Борщагівський  

НВК  

Біологія, 

екологія, основи 

здоров’я 

Вища Вища 

6.  

Кравченко  

Надія  

Олексіїівна 

Ходосівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Основи здоров`я Перша Вища 

7.  

Болобан 

Світлана 

Євтихівна 

Шпитьківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Основи 

здоров’я,  

захист Вітчизни 

(дівчата) 

 

Вища Вища 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

8.  

Радченко 

Світлана 

Володимирівна 

Святопетрівська 

ЗОШ І – ІІІ ст. 

Хімія, основи 

здоров’я 
Спец. Друга 

«Нова українська 

школа:формування 

здоров’язбережної 

компетентності у процесі 

вивчення інтегрованого 

курсу “Основ здоров’я” у 

5-9 класах» (для учителів 

основ здоров’я, які   

мають сертифікати он-

лайн курсів “ВЖР”, 

“ОЗК”  і не мають 

сертифіката КНЗ КОР 

“КОІПОПК”) 

Денна 18.09-20.09.2018 

9.  

Пономаренко 

Тетяна 

Борисівна 

Святопетрівська 

ЗОШ І – ІІІ ст. 
Основи здоров’я Вища Вища Денна 22.10-24.10.2018 

10.  
Колодяженський 

Михайло 

Миколайович 

Хотівський НВК  

«ЗОШ І-ІІІ ст. – 

гімназія» 

Біологія, та 

екологія,  хімія,  

Перша Вища Курси підвищення фахової 

кваліфікації  учителів 

біології та екології 

Дистанційна 
(додатково- 

хімія) 

31.10.18-01.11.18 

18.1218-19.12.18 

06.05.19-07.05.19 

11.  
Довган Оксана 

Вікторівна 

Хотівський НВК  

«ЗОШ І-ІІІ ст. – 

гімназія» 

Біологія, 

екологія 
Друга Перша 

Курси підвищення фахової 

кваліфікації  учителів 

біології та екології Очно-заочна  

19.11-21.11.2018 

2 дні на вибір 

слухача 

13.12-14.12.2018 

12.  
Мостовенко 

Олена 

Григорівна 

Лісниківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Біологія,  

екологія, хімія, 

природознавство 

Вища Вища 

«Реалізація 

інтегрованого підходу у 

вивченні природничих 

предметів»  
(для учителів хімії та 

біології ) 

Денна 19.11-30.11.2018 

13.  
Чайка Лідія 

Іванівна 

Музичанська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Біологія, хімія Перша Вища 

14.  
Мігай Надія 

Іванівна 

Тарасівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Біологія, 

екологія, основи 

здоров’я 

Вища Вища 

«Реалізація наскрізних 

змістових ліній «Здоровя 

і безпека», «Екологічна 

безпека та сталий 

розвиток» у процесі 

навчання біології, 

екології, 

природознавства»  

(для учителів біології, 

екології, природознавства) 

Денна 04.02-15.02.2019 
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів історії, правознавства  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  
Даценко 

Віталій 

Віталійович 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Історія 

правознав 

ство 

Друга Перша Учителів історії Дистанційна 
27.08-28.08.2018 

18.12-19.12.2018 

11.02-12.02.2019 

2.  

Штонда 

Володимир 

Миколайович 

Горенська  

ЗОШ І – ІІІ ст. 

Історія 

правознав 

ство 

Перша Перша 

Учителів історії Денна 19.11-30.11.2018 

3.  
Сербин 

Валентина 

Миколаївна 

Боярська  вечірня 

ЗОШ І-ІІ ст. 
Історія Перша Перша 

4.  
Кондратюк 

Галина 

Петрівна 

Ходосівська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Історія, 

Київщиноз 

навство 

образотвор 

че мист. 

Вища Вища Учителів історії очно-заочна 
04.02-06.02.2019 

28.02-01.03.2019 

5.  
Шекера 

 Надія 

Данилівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Історія Вища Вища Учителів історії Денна 01.04-12.04.2019 

 

План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів хімії  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  
Гегельська 

Тетяна 

Василівна 

Забірська   

ЗОШ І-ІІІ ст. 
хімія Вища Вища 

«Навчання хімії в умовах 

компетентнісно-

зорієнтованої освіти» 
Денна 03.12-14.12.2018 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

2.  
Пінєвич 

Олександр 

Анатолійович 

Шпитьківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
хімія Вища Вища 

«Навчання хімії в умовах 

компетентнісно-

зорієнтованої освіти» 
Денна 03.12-14.12.2018 

3.  
Середюк 

Валентина 

Василівна 

Тарасівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 
хімія Вища Вища 

4.  
Дяченко Віра 

Олександрівна 

Ходосівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
хімія Вища Вища 

Учителів хімії Дистанційна 
04.10-05.10.2018 

18.12-19.12.2018 

04.04-05.04.2019 5.  
Шимко Тетяна 

Іванівна 

Боярська ЗОШ  

І-ІІІ ст. №1 
хімія Вища Вища 

6.  
Мнишенко 

Тетяна 

Дмитрівна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
Хімія, біологія Друга Перша «Реалізація 

інтегрованого підходу у 

вивченні природничих 

предметів» 

Денна 09.11-30.11.2018 

7.  
Кошмак Наталія 

Володимирівна 

Новосілківська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Хімія, біологія Друга Перша 

 

План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації вчителів георгафії 

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  
Войцешук Юрій 

Анатолійович 

Мироцька   

ЗОШ І-ІІ ст. 
Географія, 
Київщинознавство 

Вища Вища 

Учителів географії Денна 04.02-15.02.2019 
2.  

Гуленко 

Олександр 

Володимир 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Географія Перша Перша 

3.  
Шинкаренко 

Олена 

Олександрівна 

Княжицька   

ЗОШ І-ІІ ст. 
Географія Перша Перша 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

4.  
Загура 

Сергій 

Васильович  

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Географія, 

природознавство 
Перша Вища Учителів географії Дистанційна 

06.09-07.09.2018 

18.12-19.12.2018 

04.03-05.03.2019 

5.  
Пецик 

Валентина  

Миколаївна 

Гатнянська  

ЗОШ І – ІІІ ст. 

Географія, 

природознавство 
Перша Перша 

«Формування 

предметних 

компетентностей учнів у 

освітньому просторі з 

географії та економіки в 

умовах розбудови нової 

української школи» 

Денна 03.09-14.03.2019 

6.  
Петруньок 

Надія 

Дмитрівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Географія, 

природознавство 
Вища Вища Учителів географії Очно-заочна 

03.12-05.12 2019 

26.12-27.12.2018 

7.  
Багнюк 

Світлана 

Анатоліївна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Географія,  

економіка 
Вища  

Короткотермінові курси 

підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми: 

«Основи фінансової 

грамотності» 

Денна 29.10-31.10.2018 

8.  
Дяченко Віра 

Василівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Математика Вища  

9.  
Буцій Ольга 

Ярославівна 

Дмитрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Географія, 

економіка 
перша  

10.  
Зубчик Ірина 

Борисівна 

Дмитрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Початкові класи Спец.  

11.  
Дмитренко 

Надія Василівна 

Дмитрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Початкові класи ІІ  

12.  
Вашенко 

Катерина 

Миколаївна 

Дмитрівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Початкові класи І  

13.  
Погребна  

Олена 

Володимирівна 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія» 

Географія, 

економіка 
Вища  

14.  
Гришко Олена 

Володимирівна 

Боярський НВК 
«Колегіум- 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3» 

Історія, 

правознавство 
Вища  
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

15.  
Михайлець 

Людмила 

Василівна 

Княжицька  

ЗОШ І-ІІ ст. 

Історія, 

географія 
Вища  

Короткотермінові курси 

підвищення фахової 

кваліфікації з проблеми: 

«Основи фінансової 

грамотності» 

Денна 29.10-31.10.2018 

16.  
Фаюра Тетяна 

Анатоліївна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 

Географія, 

економіка 
Вища  

17.  
Грінченко Юлія 

Дмитрівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №4 
Математика Друга  

18.  
Алексєєнко 

Тетяна 

Василівна 

Лісниківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Математика Перша  

19.  
Кочугур Юлія 

Миколаївна 

Лісниківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Інформатика Друга  

20.  
Горенко 

Людмила 

Петрівна 

Вишнівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №3 

Географія, 

економіка 
Вища  

21.  
Ігнатенко Ольга 

Леонідівна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
Математика Вища  

22.  
Гаркуша 

Наталія 

Сергіївна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 
Географія Перша  

23.  
Шуляк Яна 

Юріївна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 
Географія Спец.  

24.  
Співак Лілія 

Миколаївна 

Бузівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Економіка, 

інформатика 
Спец.  
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів трудового навчання (технологій)  

у 2018-2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  
Власенко 

Микола 

Михайлович 

Тарасівська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Трудове 

навчання 
(технічні види 

праці) 

Вища Вища 

«Реалізація 

компетентнісного 

підходу на заняттях 

трудового навчання у 

процесі проектування та 

виготовлення виробів із 

деревини» (учителі 

технічної праці) 

Денна 04.02-15.02.2019 

2.  
Кокіца  

Світлана 

Євгеніївна 

Петропавлівсько

Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Трудове 

навчання 
(обслуговуючі види 

праці) 

Спец. Друга 

«Формування та 

розвиток ключових 

компетентностей учнів 

на уроках трудового 

навчання засобами 

сучасних освітніх 

технологій»(для учителів 

обслуговуючої праці) 

Денна 15.04-26.04.2019 

3.  
Біла   

Людмила  

Василівна 

Крюківщинська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Трудове 

навчання 
(обслуговуючі види 

праці) 

Вища Вища 

 

План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації учителів фізичної культури, захисту Вітчизни  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  
Кулик  

Ганна  

Павлівна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Захист Вітчизни 

(медико – 

санітарна 

підготовка) 

Спец. Спец. 

«Формування 

предметних компетент-

ностей дівчат із основ 

медичних знань і дій у 

надзвичайних ситуаціях 

на заняттях захисту  

Вітчизни» для учителі 

взахисту Вітчизни, які не мають 

відповідного сертифікату 

Денна 11.09 -13.09.2018 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

2.  
Чекменьов 

Антон 

Віталійович 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст.№1 

Фізична 

культура 
Спец. Спец. Курси підвищення фахової 

кваліфікації учителів 

фізичної культури, захисту 

Вітчизни 

Дистанційна 
08.10.– 09.10.2018 
18.12. – 19.12.2018 
08.04. – 09.04.2019 

3.  Шевчук В. А 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія» 

Фізична 

культура 
Вища Вища 

4.  
Костюк  

Віталій 

Володимирович 

Дмитівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Фізична 

культура 
Друга Перша 

«Розвиток рухових 

здібностей і фізичних  

якостей учнів закладів 

загальної середньої 

освіти засобами 

футболу» для для учителів 

фізичної культури, 

керівників гуртків 

фізкультурно-

спортивного напряму 

Денна 19.11-30.11.2018 

5.  
Онищенко 

Олександр 

Миколайович 

Петропавлівсько

Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

фізична культура Вища Вища 

6.  
Ткаченко 

Наталія 

Олександрівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Фізична 

культура 
Вища Вища 

7.  
Грищенко  

Л.П. 

Шпитьківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Фізична 

культура 
Перша Вища 

8.  
Біденко  

Микола 

Петрович 

Крюківщинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Фізкультура 

Захист Вітчизни 
Перша Вища 

9.  
Пронько 

Анатолій 

Дмитрович 

Шпитьківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Керівник гуртків 

фізкультурно-

спортивного та 

військово-

патріотичного 

напрямів 

12-й 

розряд 

12-й  

розряд 

«Ефективні засоби 

організації рухової 

діяльності  учнів на 

заняттях фізичної 

культури» (розробник: 

Качуровський В.С.) для 

учителів фізичної 

культури, керівників 

гуртків фізкультурно-

спортивного напряму 

Денна 18.02-01.03.2019 

10.  
Даниленко 

Євгеній 

Сергійович 

Крюківщинська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Фізкультура Бакалавр 

Вища  

тарифна ставка 

11.  
Бєлоцький 

Віктор 

Миколайович  

Княжицька  

ЗОШ І-ІІ ст. 

Фізична 

культура 
Перша Перша 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

12.  
Тосіч  

Юрій 

Анатолійович 

Петропавлівсько 

Борщагівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Фізична 

культура 
Вища Вища 

«Ефективні засоби 

організації рухової 

діяльності  учнів на 

заняттях фізичної 

культури» (розробник: 

Качуровський В.С.) для 

учителів фізичної 

культури, керівників 

гуртків фізкультурно-

спортивного напряму 

Денна 18.02-01.03.2019 

13.  
Савенко  

Віталій 

Омелянович 

Тарасівська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Фізична 

культура   
Вища Вища 

14.  
Слобожан  

Юрій 

Миколайович 

Мироцька  

ЗОШ І-ІІ ст. 

Фізична 

культура 
Перша Перша 

Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

фізичної культури 
Денна  04.03-22.03.2019 

15.  
Михайловин  

І. В. 

Хотівський НВК 

«ЗОШ І-ІІІ ст.-

гімназія» 

Фізична 

культура 
Спец. Друга 

16.  
Микуленко 

Олександр 

Володимирович 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Фізична 

культура, захист 

Вітчизни 

Спец. Друга 

17.  
Криницька 

Аліна 

Миколаївна 

Музичанська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Фізична 

культура 
Спец. Друга 

18.  
Яблонська 

Світлана 

Вікторівна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Фізична 

культура 
Вища Вища 

Курси підвищення фахової 

кваліфікації  учителів 

фізичної культури 
Очно-заочна   

01.04-03.04.2019 
2 дні на вибір 

слухача, 
25.04-26.04.2019 

19.  
Сахацька  

Севіль 

Абдурахманівна 

Новосілківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 
Захист Вітчизни Спец. Друга 

Курси підвищення 

кваліфікації учителів 

захисту Вітчизни 
Денна 13.05.- 24.05.2018 

20.  
Куліш 

Микола 

Іванович 

Михайлівсько-

Рубежівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Захист Вітчизни, 

фізична 

культура, 

гурткова робота 

Вища Вища 
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План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації педагогів-організаторів  

у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 
 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  
Алейнік 

Вікторія 

Володимирівна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №1 

Педагог-

організатор 
Спец. Друга  

Курси підвищення фахової 

кваліфікації педагогів- 

організаторів 

Денна  15.10-26.10.2018 

2.  
Попрійчук 

Наталія 

Петрівна 

Ходосівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Педагог 

організатор, 

правознавство 

Перша  Вища Очно-заочна  

15.10-17.10.2018 
2 дні на вибір 

слухача 
08.11-09.11.2018 

3.  
Федоренко 

Оксана 

Федорівна 

Софіївсько-

Борщагівський 

НВК 

Педагог-

організатор 
Вища  Вища 

«Національно-

патріотичне виховання 

дітей та учнівської 

молоді засобами 

позашкільної освіти»  

для методистів, педагогів-

організаторів, 

культорганізаторів, 

керівників гуртків ЗПО 

Очна 05.11-16.11.2018 

 

План-графік  

проведення курсів підвищення фахової кваліфікації  практичних психологів, соціальних педагогів,  

логопедів, асистентів у 2018/2019 навчальному році (на базі КВНЗ КОР  «КОІПОПК») 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

1.  
Очеретнюк 

Юлія  

Олегівна 

Білогородська 

ЗОШ І-ІІІ ст. №2 

Практичний 

психолог 
Перша Вища 

Курси підвищення 

фахової кваліфікації 

практичних психологів 
Дистанційна 

10.10. – 11.10.2018 
18.12. - 19.12.2018 
10.04. – 11.04.2019 

2.  
Єременко 

Наталія 

Валеріївна 

Крюківщинська 

ЗОШ І-ІІІ ст.- 
Психолог Друга Перша 



130 

 

№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

3.  
Можак  

Ірина Андріївна 

Софіївсько-

Борщагівський 

НВК 

Логопед  Спец. Друга 

«Організація та зміст 

консульта-тивно-

методичної допомоги 

дітям з особливими 

освітніми потребами, 

батькам, які їх 

виховують, і педагогам в 

умовах інклюзивного 

навчання» (для вчителів 

закладів загальної 

середньої освіти, 

вихователів закладів 

дошкільної освіти, 

вчителів-дефектологів, 

практичних психологів )  

 

Денна 01.10-12.10.2018 

4.  
Гордієнко 

Наталія 

Олександрівна 

Юрівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

Соціальний 

педагог 
Друга Перша 

«Психолого-

педагогічний  та 

соціальний супровід 

сімей різних типів» 
(розробники: Плівачук 

К.В., Багдасарова Л.В.) 

(для практичних 

психологів, соціальних 

педагогів) 

 

Денна 15.10-26.10.2018 

5.  Парфенюк К. Г. 

Софіївсько-

Борщагівський 

НВК 

Практичний 

психолог 
Спец. Друга 

6.  
Жевага 

Валентина 

Григорівна 

Боярська  

ЗОШ І-ІІІ ст. №5 

Соціальний 

педагог, 

«Основи 

здоров’я» 

Перша Вища 

«Психолого-

педагогічний  та 

соціальний супровід 

сімей різних типів» 
(розробники: Плівачук 

К.В., Багдасарова Л.В.) 

(для практичних 

психологів, соціальних 

педагогів закладів 

загальної середньої 

освіти, ПТНЗ, 

інтернатних закладів) 

Денна 05.11-16.11.2018 
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№ 
з/п 

П.І.П. вчителя Заклад  освіти 
Посада, предмети 

які викладає 
Категорія 

На встановлення 

якої категорії 

курси 
Назва курсів 

Форма 

навчання 

Термін 

проходження 
курсів 

7.  
Кудрявцева 

Тетяна 

Анатоліївна 

Боярський НВК 
«Колегіум – ЗОШ 

І – ІІІ ст. №3» 

Практичний 

психолог 
Вища 

Відповідність 

раніше 

присвоєній 

вищій категорії 

«Навички кризового 

консультування» 
(розробник: Т.Л. 

Панченко) для практичних 

психологів,  соціальних 

педагогів закладів 

загальної середньої освіти, 

ПТНЗ, інтернатних 

закладів  

Денна  04.02-15.02.2019 
8.  

Лавренюк  

Алла  

Вікторівна 

Боярський НВК 
«Колегіум – ЗОШ 

І – ІІІ ст.. №3» 

Практичний 

психолог 
Друга 

Встановлення 

першої 

категорії 

9.  
Осадча 

Людмила 

Миколаївна 

Софіївсько-

Борщагівський 

НВК 

Соціальний 

педагог 
Перга Вища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 

 

ЗМІСТ 
 

 

  Сторінки 

 Освітянам Києво-Святошинського району 4 

І Інформаційно-методичні матеріали 5-34 

 Основні заходи відділу освіти, районного методичного центру, закладів освіти 
на 2018/2019 навчальний рік 

6-10 

 Знаменні дати 2018/2019 навчального року 11-21 

 Циклограма діяльності відділу освіти та районного методичного центру  

на 2018/2019 навчальний рік 
22 

 Методичні теми закладів загальної середньої освіти району відповідно до вимог 

Концепції  «Нова українська школа»  у 2018/2019 навчальному році 
23-25 

 Координаційна  методична діяльність та надання методичної допомоги районним 

методичним центром 
26-27 

 Гордість Києво-Святошинського району.  

Трохимчук Роман Павлович 
28 

 Переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 29 

 Переможці VІІІ Міжнародного мовно-літературного конкурсу-захисту учнівської та 

студентської молоді мені Тараса Шевченка 
29 

 Переможці та призери Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт учнів-членів МАН України 
30 

 Переможці ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів 31-34 

ІІ Діяльність відділу освіти та районного методичного центру 35-41 

 Тематика  засідань  колегії  відділу  освіти  2018/2019 навчального року 36-37 

 Тематика нарад з керівниками закладів освіти (2018/2019 навчальний рік) 38 

 Тематика нарад заступників директорів із навчально-виховної роботи  

(2018/2019 навчальний рік) 
39 

 Тематика засідань науково-методичної ради та експертної комісії районного 

методичного центру 
40-41 

ІІІ Неперервна освіта педагогічних кадрів 42-76 

 Cписки освітян Києво-Святошинського району, учасників обласних майстер-класів та 

педагогічних студій 2018/2019 навчальний рік 
43-47 

 Забезпечення неперервної освіти педагогічних кадрів 

(2018/2019 навчальний рік) Таблиця 
48-57 

 План-графік семінарів директорів закладів загальної середньої освіти 58 

 План-графік семінарів заступників директорів з навчально-виховної роботи закладів 

загальної середньої освіти 
58 

 План-графік нарад, семінарів-практикумів заступників директорів  з навчально-

виховної роботи,  відповідальних за організацію профорієнтаційної роботи 
59 

 План-графік семінару –практикуму заступників директорів з виховної роботи 59 

 План-графік семінару –практикуму педагогів – організаторів 59 

 План-графік нарад-семінарів голів батьківських комітетів  закладів освіти 60 

 План-графік занять лідерів учнівського самоврядування 60 

 План-графік нарад, семінарів директорів, заступників директорів та методистів 

закладів позашкільної освіти 
61 

 План-графік методичного об’єднання керівників гуртків закладів позашкільної освіти 61 

 План-графік методичних об’єднань для соціальних педагогів та практичних 

психологів 
62 

 План-графік засідань районного методичного об’єднання вчителів-логопедів 62 

 План-графік засідань районного методичного об’єднання вчителів початкових класів  

та вихователів груп подовженого дня  
63 

 План-графік методичних заходів для вчителів української мови та літератури 64 



133 

 

 План-графік семінарів та засідань районного методичного об`єднання  вчителів  

зарубіжної літератури та мов національних меншин 
65 

 План-графік семінарів, засідань районного методичного об`єднання  учителів 

мистецьких дисциплін 
65 

 План-графік семінарів, засідань районного методичного об`єднання  вчителів  

іноземних мов   
66 

 План-графік семінарів, засідань районного методичного об’єднання вчителів 

математики 
67 

 План-графік методичих заходів для вчителів суспільствознавчих курсів 68 

 План-графік методичних заходів для вчителів географії та економіки 69 

 План-графік методичних заходів для вчителів хімії 69 

 План-графік засідань районного методичного об’єднання вчителів біології 70 

 План-графік занять районного семінару-практикуму  з інтегрованого курсу «Основи 

здоров’я»  для учнів 5-9 класів 
70 

 План-графік районного семінару-практикуму з курсу «Природознавство» (5 клас) 71 

 План-графік семінарів, засідань районного методичного об’єднання вчителів фізики 

та астрономії 
71 

 План-графік семінарів, засідань районного методичного об’єднання вчителів 

інформатики 
72 

 План-графік семінарів вчителів фізичної культури 73 

 План-графік семінарів вчителів предмета «Захист Вітчизни» 74 

 План-графік засідань районного методичного об’єднання учителів трудового 

навчання, технологій   
75 

 План-графік засідань районного методичного об’єднання вчителів трудового 

навчання, технологій  (технічні види праці)  
75 

 План-графік занять семінару-практикуму та засідань творчої групи  шкільних 

бібліотекарів 
76 

IV Нормативно-правова база 77-100 

 Положення про науково-методичну  раду  районного методичного центру відділу 

освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації  
78-81 

 Положення про районне методичне об’єднання вчителів початкових класів, учителів-

предметників, вихователів груп подовженого дня та педагогічних працівників  

закладів освіти Києво-Святошинського району  
82-84 

 Положення про майстер-клас районного методичного центру 85-86 

 Умови проведення щорічної районної виставки педагогічної творчості «Освіта на 

шляху оновлення» 
87-89 

 Умови проведення районного огляду конкурсу методичних кабінетів закладів освіти 

району та на кращу організацію методичної роботи з педагогічними кадрами 
90-92 

 Умови проведення районного конкурсу-захисту Web-сайтів закладів освіти 93-95 

 Положення про літній мовний табір (Зразок) 96-100 

V Плани-графіки проходження курсової підготовки педагогічними 

працівниками 
101- 

 Плани-графіки проходження курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічними 

працівниками  на базі КВНЗ КОР «КОІПОПК» 
102-132 

 


