
План роботи  

Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів 

на лютий 2012 року 

 
№№ 
п/п 

Завдання, зміст роботи Строки 
виконання 

Відповідальний 

 Надання допомоги відділам і закладам освіти  

1.  Робота постійно діючих консультаційних пунктів на базі методичних 
служб, які координують роботу фахових і методичних об’єднань 
педагогів 
 

За окремим 
графіком 

Співробітники 
інституту 
 

2.  Адресна допомога педагогічним працівникам Ніжиловицького НВО 
"ЗОШ І-ІІІ ступенів – дитячий садок" Макарівського району з питання 
організації музейної справи та ведення документації музею "Історія 
села Ніжиловичі" 
 

02.02 Пількевич О.Д. 

 План курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів  

3.  Проведення курсів підвищення кваліфікації освітян відповідно до плану:  

3.1.  Робота фахових курсів підвищення кваліфікації для:  Яременко Н.В. 
Майборода З.Я. 
Атаманенко В.М. 
Завідуючі 
навчально-мето-
дичними 
кабінетами 

– директорів шкіл (новопр зі стажем); 23.01-03.02 

– учителів хімії (спец., ІІ, І вища кат.); 23.01-03.02 

– вихователів ДНЗ (с.сп.о.,  стаж - після 15 років) (спец.); 23.01-03.02 

– медичних сестер (спец.); 23.01-03.02 

– учителів математики (спец., ІІ кат.); 06.02-02.03 

– учителів фізичної культури (спец., ІІ кат.); 06.02-02.03 

– музичних керівників ДНЗ (спец., ІІ кат.); 06.02-02.03 

– учителів математики (очно-заочна форма навчання) (І, вища 
кат.); 

06.02-08.02 

– учителів фізичної культури (оч.-заоч. ф. навчання) (І, вища кат.); 06.02-08.02 

– завідуючих ДНЗ (очно-заочна форма навчання) (зі стажем); 13.02-15.02 

– завідуючих ДНЗ (новопр. зі  стажем); 13.02-24.02 

– учителів географії (вища кат.); 13.02-24.02 

– педагогів-організаторів (спец., ІІ кат.); 13.02-24.02 

– керівників гуртків художньо-естетичного напряму (образотворче 
та декоративно-вжиткове мистецтво) (спец., ІІ, І, вища кат.); 

13.02-24.02 
 

– директорів шкіл (очно-заочна форма навчання) (зі стажем); 16.02-17.02 

– учителів хімії (очно-заочна форма навчання) (І, вища); 16.02-17.02 

– медичних сестер (очно-заочна форма навчання) (І, вища) 16.02-17.02 

3.2.  Робота проблемно-тематичних курсів: 
 

 Яременко Н.В. 
Майборода З.Я. 
Атаманенко В.М. 
Завідуючі 
навчально-мето-
дичними 
кабінетами 

− "Упровадження інтерактивних технологій у процесі викладання 
української мови і літератури, світової літератури" (для вчителів 
Баришівського, Бориспільського, Вишгородського, Макарівського, 
Миронівського, Обухівського, П.-Хмельницького, Поліського, 
Рокитнянського, Ставищенського районів); 

23.01-03.02 

−  "Використання автентичних матеріалів на заняттях англійської 
мови" (для вчителів англійської мови); 

23.01-03.02 

− "Упровадження ігрових технологій у практику роботи 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів" (для 
педагогів-організаторів, класних керівників зі стажем роботи); 

23.01-03.02 

− "Упровадження особистісно зорієнтованої моделі освіти в 
інтернатних закладах" (для вихователів інтернатних закладів); 

23.01-03.02 
 

− "Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій 
на заняттях російської мови і літератури, світової літератури" (для 
вчителів Баришівського, Бородянського, Вишгородського, 
Іванківського, Тетіївського, Яготинського районів, міст Білої 
Церкви, Борисполя, Ірпеня, Славутича); 

13.02-24.02 

− "Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у 
роботі бібліотекарів закладів освіти" (для бібліотекарів ЗНЗ); 

13.02-24.02 

− (пролонгованих) курсів "Управління інтернатним закладом в 
сучасних соціально-економічних умовах розвитку" (для директорів 

23.02-24.02 
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шкіл-інтернатів, дитячих  будинків) (на базі КЗ КОР 
"Васильківський професійний ліцей"); 

− (пролонгованих) "Модернізація змісту і структури науково-
методичної роботи з педагогічними і керівними кадрами в регіоні" 
(для завідуючих та методистів РМК (ММК) відділів (управлінь) 
освіти); 

27.02-02.03 

− (пролонгованих) для слухачів обласної школи передового 
педагогічного досвіду Церковняк Т.І. з проблеми "Використання 
засобів сучасного навчального кабінету у процесі вивчення 
англійської мови";  

28.02-02.03 

− (пролонгованих) для слухачів обласної школи передового 
педагогічного досвіду Л.Ф. Сироти з проблеми "Розвиток 
пізнавальної самостійності учнів у процесі вивчення української 
мови і літератури" 

28.02-02.03 
 
 
 

3.3.  Робота авторських курсів:  Клокар Н.І. 
Яременко Н.В. 
Майборода З.Я. 
Атаманенко В.М. 
 
 

– Л.В. Ліпчевського, М.П. Пихтаря "Методика навчання 
розв’язування олімпіадних задач з математики" (для вчителів 
математики); 

23.01-03.02 

– Л.П. Ткаченко, В.М. Гудими "Використання засобів інформаційно-
комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі школи І 
ступеня" (для вчителів початкового навчання); 

23.01-03.02 
 
 

– Н.П. Листопад "Розвиток особистісного потенціалу молодшого 
школяра у системі компетентнісно орієнтованого навчання" (для 
вчителів Броварського, Васильківського, Вишгородського, 
Володарського, Згурівського, Іванківського, Кагарлицького, К.-
Святошинського, Макакрівського, П.-Хмельницького, 
Рокитнянського, Сквирського, Ставищенського, Тетіївського, 
Фастівського, Яготинського районів, міст Березані, Борисполя, 
Бучі, Василькова, Ірпеня, Обухова, Фастова); 

13.02-24.02 

– Л.П. Ткаченко, Л.М. Шовкун "Формування читацької культури 
молодшого школяра" (для вчителів Богуславського, 
Бориспільського, Володарського, Кагарлицького, Макарівського, 
Миронівського, П.-Хмельницького, Рокитнянського, Сквирського, 
Ставищенського, Таращанського, Фастівського, Яготинського 
районів та міста Березані) 

13.02-24.02 
 
 
 
 
 
 

3.4.  Робота курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників, 
які атестуються на підтвердження звання "вчитель-методист", 
"вихователь-методист": 

 Яременко Н.В. 
Майборода З.Я. 
Атаманенко В.М. 
Завідуючі 
навчально-мето-
дичними 
кабінетами 
 

– учителів світової  літератури, російської мови, хімії, біології, 
географії, вихователі ДНЗ, інструкторів з фізичного виховання, 
логопедів; 

07.02-08.02 

– учителів початкового навчання 28.02  
 

3.5.  Робота курсів резерву управлінських кадрів за програмою "Дайте 
мені шанс" (І етап) 

06.02-02.03 Яременко Н.В. 
Майборода З.Я. 
Атаманенко В.М. 
Завідуючі 
навчально-мето-
дичними 
кабінетами 
 

3.6.  Робота курсів підвищення кваліфікації за очно-дистанційною 
формою навчання (заключна сесія): 

 Майборода З.Я. 
Атаманенко В.М. 
Борбіт А.В. 
Тьютори 

− вчителів початкового навчання, вихователів ГПД, вихователів 
ДНЗ; 

06.02 

− вчителів інформатики, трудового навчання; 07.02 

− вчителів математики, фізики;  08.02 

− вчителів історії; 09.02 

− вчителів біології, хімії; 27.02 

− вчителів географії, київщинознавства, ОБЖ 28.02 
 

4.  Моніторинг якості післядипломної педагогічної освіти регіону: 
психолого-педагогічна діагностики слухачів курсів підвищення 
кваліфікації та учасників методичних заходів 

За окремим 
планом 

Дем’яненко О.О. 
Татаринцева Т.В. 
Ревуцька Н.М. 
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 Співробітники 
інституту  
 

5.  Аналіз результативності навчально-методичної роботи педагогічних 
працівників інституту, які атестуються в 2011/2012 н.р. 
 

За окремим 
планом 

Клокар Н.І. 
Яременко Н.В. 

6.  Підготовка документів інституту на ліцензування освітньої послуги зі 
спеціальності "Управління навчальним закладом" 
 

Протягом 
тижня 

Клокар Н.І. 
Яременко Н.В. 

7.  Засідання експертної комісії науково-методичної ради інституту За окремим 
планом 

Бачинська Є.М. 
Чубарук О.В. 
Кабан Л.В. 
 

8.  Засідання Вченої та науково-методичної рад інституту За окремим 
графіком  

Клокар Н.І. 
Кабан Л.В. 
 

9.  Робота редакційної колегії з формування змісту випуску №1(16) 
2012 видання "Народна освіта" 
 

Протягом 
місяця 

Клокар Н.І. 
Кабан Л.В. 
Мірошник С.І. 
Птескул О.І. 
 

10.  Моніторинг стану профілактичної та просвітницької роботи в 
закладах освіти (серед учнів загальноосвітніх, професійно-
технічних навчальних закладів, вихованців шкіл-інтернатів, 
педагогічних працівників, батьків) 

Протягом 
місяця 

Пєтушкова Л.А. 
Аносова А.В. 
Максимова Н.А. 

11.  Підготовка до розгляду питання про стан викладання правознавства 
та організацію правовиховної роботи в навчальних закладах області 
колегією ГУОН КОДА 
 

Протягом 
місяця 

Клокар Н.І. 
Бондарук І.П. 

12.  Участь у вивченні стану функціонування освітньої системи 
Сквирського району  
 

За окремим 
графіком 

Клокар Н.І. 
Бачинська Є.М. 

13.  Науково-методичний супровід упровадження медіаосвіти у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
освіти 
 

Протягом 
місяця 

Бендерець Н.М. 
Аносова А.В. 

14.  Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо умов і 
термінів реєстрації на ЗНО у 2012 році  
 

Протягом 
місяця 

Дем’яненко О.О. 
КРЦОЯО 
 

15.  Організація проведення навчання персоналу пунктів пробного 
тестування в області  
 

Протягом 
місяця 

Дем’яненко О.О. 
Ревуцька Н.М. 
КРЦОЯО 
 

16.  Узагальнення матеріалів анкетування респондентів закладів освіти 
Київської області щодо ролі й статусу вчителя в українському 
суспільстві в рамках Всеукраїнського моніторингового дослідження 
 

До 10.02 Дем’яненко О.О. 
Татаринцева Т.В. 

17.  Змістове наповнення та структурне упорядкування освітнього 
порталу інституту, Веб-сайту "Мій кращий урок" 
  

Протягом 
місяця 

Бендерець Н.М. 
Розпутній В.П. 
Винарчук Т.М. 
Птескул О.І. 
 

18.  Форматування і тиражування інформаційно-методичного збірника 
головного управління освіти і науки КОДА та Київського обласного 
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів №2 (138) 
 

Протягом 
місяця 

Клокар Н.І. 
Клочко А.О. 
 

19.  Проведення ІІ етапу щорічного обласного конкурсу-захисту Wев-
сайтів відділів, управлінь освіти, Р(М)МК і навчальних закладів  
 

Протягом 
місяця 

Клокар Н.І.  
Бендерець Н.М. 

20.  Організаційно-методичне забезпечення реалізації пілотного проекту 
Національної програми "Відкритий світ" з питань інформатизації 
освіти в закладах освіти Київської області  
 
 

Протягом 
місяця 

Бендерець Н.М. 
Федорчук В.А. 
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21.  Проведення Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції 
(спільно з Інститутом розвитку освіти РФ, м.Єкатеринбург, та 
Уральським Федеральним університетом ім. першого Президента 
Росії Б.М.Єльцина) з теми: "Информационная образовательная 
среда: создание и развитие" 
 

Протягом 
місяця 

Клокар Н.І. 
Бендерець Н.М. 
 

22.  Засідання творчих груп педагогів зі створення ЕНМК:  Бендерець Н.М. 
Мельничук Н.М. 
Редченко Т.В. 
Гребенчук Т.О. 
Бондарук І.П. 
 

− "Сучасні технології";  15.02 

− "Successful Writing";  17.02 

− "Історія української культури. Частина ІІ";  17.02 

− "Галузі публічного та приватного права" 25.02 
 

23.  Участь у науково-практичній конференції з питань розвитку 
позашкільної освіти в Київській області 
 

11.02 Клокар Н.І. 
Гаврилюк В.Ю. 

24.  Підготовка до участі у проведенні Третьої міжнародної виставки-
презентації "Сучасний навчальний заклад – 2012" 

Протягом 
тижня 

Клокар Н.І. 
Чубарук О.В. 
 

25.  Участь у вивченні стану функціонування системи освіти Сквирського 
району. Проведення контрольних робіт з окремих предметів у 
закладах освіти району  
 

07-17.02 
(09.02) 

Клокар Н.І. 
Дем’яненко О.О. 

26.  Участь у роботі семінарів і круглих столів XV Ювілейної міжнародної 
виставки навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні – 2012"  
 

15-17.02 Чубарук О.В. 
 

27.  Організаційно-управлінський і науково-методичний супровід 
дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності 
навчальних закладів Київської області  

Протягом 
місяця 

Чубарук О.В. 
Центр 
педагогічних 
інновацій 
Співробітники 
інституту 
 

28.  Підготовка до проведення обласної науково-практичної конференції 
"Освіта Київської Русі від минулого до сьогодення"  

Протягом 
місяця 

Клокар Н.І. 
Чубарук О.В. 
Пількевич О.Д. 
 

29.  Організація проведення другого етапу ІІ (обласного) туру конкурсу 
"Вчитель року – 2012" з номінацій: 

 Бачинська Є.М. 
Бобкова О.С. 
Члени оргкомітету  
та журі 

− "Біологія" (на базі Баришівського НВК "Гімназія-середня 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів"); 

01.02 

 "Фізичне виховання" (на базі Тарасівського НВК "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів – ДНЗ" Броварського району); 

07.02 

− "Українська мова та література" (на базі Таращанської районної 
гімназії "Ерудит"); 

08.02 

− "Іноземна мова. Англійська" (на базі Бориспільської 
спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів "Школа лінгвістики") 

09.02 
 
 

30.  Організація проведення третього (фінального) етапу ІІ (обласного) 
туру конкурсу "Вчитель року – 2012" : 

 Клокар Н.І. 
Бачинська Є.М. 
Бобкова О.С. 
Члени оргкомітету  
та журі 

− "Етика"; 14.02 

− "Біологія"; 15.02 

− "Фізичне виховання"; 21.02 

− "Українська мова та література"; 22.02 

− "Іноземна мова. Англійська" 23.02 
 

31.  Проведення ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 
на базі інституту з предметів: 

 
 

Клокар Н.І.  
Члени оргкомітету 
та журі − російська мова; 04.02 

− екологія (І, ІІ тури); 05.02 

− іноземні мови (І, ІІ тури); 11.02 

− педагогіка і психологія; 12.02 

− економіка; 18.02 

− астрономія; 19.02 
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− світова література; 25.02 

− образотворче мистецтво 26.02 
 

32.  Інформаційно-методичний супровід проведення ІІІ (обласного) етапу 
Всеукраїнських учнівських олімпіад на базі закладів освіти області 
(м. Фастів) з предметів: 

 Клокар Н.І.  
Члени оргкомітету 
 

− інформатика (І тур); 04.02 

− інформатика (ІІ тур); 05.02 

− інформаційні технології (І тур); 11.02 

− інформаційні технології (ІІ тур); 12.02 

− хімія (І тур); 18.02 

 − хімія (ІІ тур) 19.02 
 

 

33.  Заключний етап мовно-літературного конкурсу імені Тараса 
Шевченка  

18.02 Клокар Н.І. 
Бачинська Є.М. 
Мірошник С.І. 

34.  Організація проведення навчально-тренувальних зборів для 
учасників IV етапу Всеукраїнських учнівських предметних олімпіад 

Протягом 
місяця 

Бачинська Є.М. 
Сотніченко І.І. 
Співробітники 
інституту 
 

35.  Вивчення досвіду роботи працівників психологічної служби м. Білої 
Церкви з питань реалізації проекту "Створення та організація 
діяльності Шкільних служб порозуміння у закладах освіти" 
 

Протягом 
місяця 

Максимова Н.А. 

36.  Вивчення перспективного досвіду роботи дошкільних навчальних 
закладів Бородянського району з проблеми "Науково-методичне 
забезпечення пізнавальної активності дітей  за Базовою програмою 
розвитку дітей дошкільного віку "Я у Світі"  
 

Протягом 
місяця 

Нечипорук Н.І. 
Корж Т.М. 

37.  Вивчення стану ведення шкільної документації у загальноосвітніх 
навчальних закладах  області  
 

Протягом 
місяця 

Панько Г.В. 

38.  Координація проведення першого етапу І (районного, міського) туру 
огляду-конкурсу методичних кабінетів ліцеїв, гімназій, колегіумів, 
спеціалізованих загальноосвітніх шкіл на кращу організацію 
науково-методичної роботи з педагогічними кадрами 
 

Протягом 
місяця 

Бобкова О.С. 
Гончарук М.П. 

39.  Науково-методичний супровід реалізації Всеукраїнських науково-
педагогічних проектів "Інтелект України", "Росток", "Піснезнайка" у 
початковій школі 

Протягом 
місяця 

Бачинська Є.М. 
Седеревічене А.О. 
Ткаченко Л.П. 
Дишлева І.М. 
 

40.  Проведення методичних заходів для освітян області з актуальних 
питань розвитку системи освіти за напрямами: 

  

 

 
 План проведення методичних заходів для методичних і педагогічних 

працівників 
 

39.1.  Засідання завідуючих науковими лабораторіями  За окремим 
планом 

Клокар Н.І. 
Чубарук О.В.  
 

39.2.  Заняття Школи новопризначених завідуючих і методистів районних, 
міських методичних кабінетів, центрів "Підготовка та експертиза 
авторських методичних розробок" 
 

08.02 Гончарук М.П. 
Кабан Л.В. 

39.3.  Науково-практичний семінар з актуальних питань розвитку 
дошкільної освіти у Київській області 

09.02 Клокар Н.І. 
Нечипорук Н.І. 

39.4.  Науково-методичний семінар (пролонгований) для методистів 
районних, міських методичних кабінетів, центрів, які координують 
роботу вчителів початкових класів, керівників районних, міських 
методичних об’єднань учителів початкових класів з проблеми 
підготовки вчителя початкових класів до формування ключових і 

09.02 Седеревічене А.О. 
Дишлева І.М. 
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предметних компетентностей молодшого школяра у процесі 
реалізації нових навчальних програм (природничо-математичний 
напрям) 
 

39.5.  Семінар-практикум "Психологічне консультування суб'єктів 
навчально-виховного процесу професійно-технічних навчальних 
закладів" для працівників психологічної служби ПТНЗ (на базі 
ДПТНЗ "Богуславське вище професійне училище сфери послуг") 
 

15.02 Аносова А.В. 

39.6.  Майстер-клас вчителя історії Тетіївської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів №3, переможця ІІ (обласного) туру Всеукраїнського 
конкурсу "Учитель року-2011" з номінації "Історія" Дмитрук Г.А. з 
теми: "Формування інформаційної компетенції учнів у процесі 
вивчення історії" для методистів районних, міських методичних 
кабінетів, центрів, керівників методичних об’єднань учителів історії 
та правознавства (на базі Тетіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3) 
 

16.02 Бондарук І. П. 
Гребенчук Т.О. 
Ющенко І.В. 

39.7.  Творча зустріч слухачів курсів підвищення кваліфікації із 
заслуженими вчителями України "Тобі, Київщино, наші славні 
учительські здобутки" (до 80-річчя утворення Київської області) 
 

16.02 Пількевич О.Д. 

39.8.  Форум молодих спеціалістів психологічної служби системи освіти 
області (практичні психологи і соціальні педагоги). 
Місце проведення – уточнюється. 
 
 

16.02 Пєтушкова Л.А. 

39.9.  Науково-практичний семінар для керівників методичних об’єднань 
учителів-логопедів логопедичних пунктів і дошкільних навчальних 
закладів, учителів-логопедів із теми: "Організація та зміст 
логопедичної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби, у 
процесі впровадження інклюзивного навчання  в умовах ЗНЗ" (на 
базі ЗОШ І-ІІІ ступенів № 15  м. Білої Церкви) 
 

22.02 Татаринцев О.В. 
Слободянюк Н.Г. 

39.10.  Навчальний тренінг для завідуючих районними, міськими 
кабінетами, центрами  "Формування ефективної командної 
взаємодії" 

22.02 Бачинська Є.М. 
Бобкова О.С. 
Довгань А.І. 
Пєтушкова Л.А. 
 

39.11.  Засідання обласної Координаційної ради програми Інтел ® 
"Навчання для майбутнього" 

24.02 Клокар Н.І. 
Чубарук О.В. 
Вакулюк О.І. 

39.12.  Майстер-клас учителя німецької мови Сквирського НВК "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №4 – дитячий садок", переможця ІІ (обласного) туру 
Всеукраїнського конкурсу "Учитель року-2011" з номінації "Німецька 
мова" Литвин Л.П. з теми: "Формування комунікативних компетенцій 
учнів на заняттях німецької мови" для методистів районних (міських) 
методичних кабінетів, центрів, керівників методичних об’єднань 
учителів іноземної мови (на базі Сквирського НВК "ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №4 – дитячий садок") 
 

28.02 Ковровський І.Г. 
Гальчинська Л.О. 
– за згодою 

39.13.  Навчально-методичний семінар для заступників директорів з 
виховної роботи та класних керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів області за Міжнародним шкільним проектом 
"Упровадження  програми роботи з батьківською громадою 
"Батьківська твердиня" 
 

28.02-01.03 Боярчук О.І. 
Микитюк Л.В. 

39.14.  Науково-практичний семінар для директорів і заступників директорів 
загальноосвітніх навчальних закладів з навчально-виховної роботи з 
теми: "Управління міжнародною діяльністю закладу освіти" (на базі 
СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з вивченням іноземних мов (школа 
лінгвістики) м. Ірпеня) 

 

29.02 Панько Г.В. 
Антоненко В.С. – 
за згодою 

39.15.  Семінар-практикум для заступників директорів з навчально-виховної 
роботи закладів освіти обласної комунальної власності з теми: 
"Розвиток професійної компетентності педагогічних працівників 
інтернатних закладів" 

29.02 Патківська Н.О. 
Дерій О.В. 
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Заняття обласних шкіл передового педагогічного досвіду:   

− Литвин  Наталії  Василівни, завідуючої  бібліотечно-
інформаційним центром СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 м. Білої Церкви, з 
проблеми "Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у 
практику роботи шкільної бібліотеки"; 

01.02 Зініченко Л.В. 

− Гривачової  Аліси  Борисівни, вчителя  світової літератури  СЗОШ 
І-ІІІ  ступенів №9 м. Фастова, з проблеми "Використання 
інформаційно-комунікаційних технологій у   процесі вивчення 
світової літератури"; 

02.02 Химера Н.В. 

− Захаренко Тетяни  Дмитрівни, вчителя обслуговуючої праці 
Музичанської ЗОШ І-ІІІ ступенів Києво-Святошинського району,  з 
проблеми "Розвиток художньо-творчих здібностей особистості 
засобами декоративно-вжиткового мистецтва" 

07.02 Мельничук Н.М. 

− Івченко  Катерини  Андріївни, директора Богуславської СЗОШ І-
ІІІ    ступенів №1, Степанова Степана Олексійовича, вчителя 
біології Богуславської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, з проблеми 
"Управління  роботою з обдарованими учнями в умовах ЗНЗ"; 

14.02 Матущенко Т.А. 

− Гнедюк Ніни Антонівни, заступника директора школи з 
навчально-виховної роботи Ірпінської СЗОШ І-ІІІ ступенів №12 з вив-
ченням іноземних мов (Школа лінгвістики), з проблеми "Управління 
професійним розвитком педагогів у ЗНЗ"; 

15.02 Гончарук М.П. 

− Мазун Юлії Михайлівни, методиста  Білоцерківської  станції  юних 
натуралістів,  з проблеми "Формування навичок здорового способу 
життя у вихованців позашкільних навчальних закладів"; 

16.02 Гаврилюк В.Ю. 

− Сироти Людмили Франківни, вчителя української мови та 
літератури Гребінківської гімназії Васильківського району, з 
проблеми "Розвиток пізнавальної самостійності учнів у процесі вив-
чення української мови та літератури"; 

16.02 Халупченко В.О. 

  Церковняк Тетяни Іванівни, вчителя  англійської  мови  Ірпінської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №18, з проблеми "Використання засобів сучасного 
навчального кабінету в процесі вивчення англійської мови"; 

22.02 Редченко Т.В. 

 Новикової Надії Валентинівни, вчителя музичного мистецтва,  
Фурлета Анатолія Борисовича, вчителя образотворчого мистецтва   
Бучанської  ЗОШ  І-ІІІ  ступенів  №4,  з  проблеми "Використання 
сучасних технологій навчання у процесі викладання  дисциплін 
художньо-естетичного циклу"; 

23.02 Ковальова С.В.  
Ружицький В.А. 

  Мокринської Лариси Федорівни, вчителя фізичної культури 
Володарської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, з проблеми "Створення та 
функціонування фізкультурно-оздоровчої системи у 
загальноосвітньому навчальному закладі" 

28.02 Качуровський В.С. 

 

Ректор інституту                                                                                       Н.І. Клокар 


