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ПЛАН РОБОТИ
КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів» 

№
Завдання, зміст роботи
Строки виконання
Форма узагальнення
Відповідальний
Відмітка
на ВЕРЕСЕНЬ 2019 року

І. Реалізація  державної політики у сфері освіти та забезпечення якості та доступності освіти
1.1
Нова українська школа

Тренінги з підвищення кваліфікації заступників директорів з навчально-виховної роботи, які координують роботу вчителів початкових класів (за окремим графіком із  визначеними  датами, містом, районом, ОТГ)
вересень

інформація
Часнікова О.В.
Ткаченко Л.П. Ткаченко А.О.
Романюк О.В.
Седеревічене О.А.
Дишлева І.М.
Вихрестенко Ж.В.


Тренінг «Вивчення практичного досвіду вчителів початкових класів під час сертифікації» для експертів, які можуть залучатися до проведення сертифікації у 2019/2020 н.р. (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК»).
19.09
о 10.30
додано
інформація
Часнікова О.В.
Романюк О.В.


Семінар-практикум «Виклики Нової української школи: стандарт, освітній процес, оцінювання» за участю автора підручників із біології та екології, заслуженого учителя України. канд. біологічн. наук Шаламова Р.В. для заступників директорів з навчально-виховної роботи, учителів біології м. Переяслав-Хмельницького, Бориспільського району, Переяслав-Хмельницького району, Яготинського району, Дівичківського ОТГ, Студениківського ОТГ(на базі Переяслав-Хмельницької гімназії)
25.09

о 10.30
додано
інформація
Матущенко Т.А.


Круглий стіл «Перспективи розвитку шкільної економічної лосвіти в умовах реформи НУШ» для наукових, науково-педагогічних працівників та учителів. які викладають навчальні курси економічного спрямування (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК»). Організатори: Інститут педагогіки НАПН України, КНЗ КОР «КОІПОПК» 
26.09
інформація
Часнікова О.В.



Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми НУШ для категорій слухачів (за окремим планом-графіком)
вересень
інформація
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
керівники кафедр розробники курсів

1.2.
 Опорні заклади освіти





Навчання регіональних тренерів австрійсько-українського проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту для розвитку якості в опорних школах», започаткованого KulturKontakt Austria спільно з Міністерством освіти і науки України та НАПН України (м. Одеса)
03.09-05.09
інформація
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
Кабан Л.В. Юрченко І.В.


Ворк-шоп (сертифікований захід) для вчителів хімії опорних закладів освіти за темою «Основні ідеї та реалізація навчальних програм з хімії в 11класах закладів загальної середньої освіти» (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК»)
18.09 

о 10.30
додано
інформація
Бобкова О.С.


Сертифікований навчально-методичний захід «Цифровий інформаційний ресурс як драйвер сучасного закладу освіти» для керівників опорних закладів освіти  (на базі ОНЗ «Щасливський НВК «ліцей - ЗОШ І-ІІІ ступенів - дитячий садок») 
26.09
додано
інформація
Бендерець Н.М.
Бачинська Є.М.
Сушко С.О. 
Федорчук В.А.


Методологічна сесія для керівників опорних закладів освіти та учасників інноваційної освітньої діяльності регіонального рівня з теми «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій в умовах становлення Нової української школи» (на базі ОНЗ Шкарівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Білоцерківського району)
27.09
перенесено     на жовтень
звіт
Сушко С.О. Карамушка Л.М.
Шевченко А.М. 
Юрченко І.В.

1.3.
 Інклюзивна освіта 





Інструктивно-методична онлайн нарада для директорів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів; методистів регіональних методичних служб, які координують питання інклюзивного навчання; керівників спеціальних закладів освіти та навчально-реабілітаційних центрів з теми «Особливості організації інклюзивного освітнього процесу в закладах освіти на 2019/2020 н.р.»
12.09
інформація
Луценко Т.М.
Дерій О.В.
Слободяник Г.І. Загурська С.М


Курси підвищення фахової кваліфікації з проблеми підтримки інклюзивної освіти для категорій слухачів (за окремим планом-графіком)
вересень
інформація
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
керівники кафедр розробники курсів

1.4.
Профорієнтація 





Консультації з питань організації профорієнтаційної роботи у закладі освіти, проведені працівниками відділів практичної психології і соціальної роботи та виховної роботи і позашкільної освіти інституту
упродовж року
інформація
Мазуркевич І.В.
Маковкіна Н.О.
Боярчук О.І.

1.5.
Національно-патріотичне виховання





Книжкові та тематичні виставки, приурочені до ювілеїв і пам’ятних дат 2019 року:
	«Іван Котляревський – перший класик нової української літератури» (до 250-річчя від дня народження)

«Неосяжний світ Олександра Довженка» (до 125-річчя від дня народження)
«Магічне сяйво рідкісного слова» (до 155-річчя від дня народження М. Коцюбинського)
	«Найперше – музика у слові» (до 90-річчя від дня народження Д. Павличка)

	«Війни герої, уклін Вам до землі» (до дня захисника України)

вересень

виставки

Суткова В.О. Веровенко В.С.


Навчальні тренінги ІV циклу з питань упровадження  програми освіти для демократичного громадянства «Демократична школа» для закладів загальної середньої освіти (за окремим планом)
вересень 
звіт
Боярчук О.І.,
Микитюк Л.В.



Науково-методичний супровід освітньої діяльності ООЗО – Дитячого естетико-натуралістичного центру «Камелія» Броварської міської ради з проблеми: «Розвиток творчої особистості в умовах інтеграції художньо-естетичного та еколого-натуралістичного виховання в закладах позашкільної освіти» (за окремим планом)
упродовж року
звіт
Гаврилюк В.Ю.


Науково-методичний супровід освітньої діяльності обласної педагогічної студії з проблеми: «Національно-патріотичне виховання дітей та учнівської молоді засобами вокального мистецтва» для керівників гуртків художньо-естетичного напряму (вокальний профіль), учителів музичного мистецтва (за окремим планом)
упродовж року
звіт
Гаврилюк В.Ю.

1.6.
Освіта дорослих





Курси підвищення фахової кваліфікації педагогічних працівників області за різними формами і технологіями (за окремим планом-графіком)
упродовж року
до наказу
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
керівники кафедр розробники курсів


Онлайн консультації з питань організації дистанційного навчання, використання інтерактивної дошки, створення віртуальних кабінетів
упродовж року
звіт
Борбіт А.В.
Мазуркевич І.В.
Костінська О.Л.

1.7
Розвиток учнівського самоврядування











ІІ. Координація, моніторинг та надання допомоги місцевим органам управління освітою,  професійно-технічним навчальним закладам  та закладам  обласної комунальної власності 

Інструктивно-методична нарада для керівників та координаторів ООЗО, ОШППД  2018-2020 та 2019-2021 років роботи 
05.09
інформація
Бачинська Є.М.
Стадніченко Г.М.


Адресна допомога органу управління  освітою  Фурсівської об’єднаної територіальної громади   з питань перспективного інноваційного розвитку системи освіти громади 
18.09


інформація 


Сушко С.О.
Галашевська С.В.


Інструктивно-методична нарада для керівників районних, міських психологічних служб, методистів, які відповідають за діяльність психологічної служби «Про пріоритетні напрями діяльності працівників психологічної служби системи освіти» 
19.09

інформація 

Маковкіна Н.О.
Багдасарова Л.В.
Шелест Л.В.


Інструктивно-методична (онлайн) нарада для методистів регіональних методичних служб з теми «Організація та зміст роботи з обдарованими дітьми у 2019/2020 н.р.»
24.09
в режимі онлайн
інформація
Рибитва Г. В.
Левченко Л.А.



Оперативна школа методичної служби. Інструктивно-методична нарада для керівників регіональних методичних служб «Пріоритетні напрями організації науково-методичної роботи регіональних методичних служб у 2019/2020 навчальному році»
25.09

інформація
ГалашевськаС.В.
Вихрестенко Ж.В.
Стадніченко Г.


Співбесіди з керівниками методичних служб щодо організації та змісту науково-методичної роботи в районах і містах в умовах реалізації Концепції Нової  української школи (за окремим планом)
вересень
інформація
Галашевська С.В.


Консультації для керівників регіональних методичних служб щодо організації та проведення І та ІІ турів всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020»
вересень
методичні рекомендації
Галашевська С.В.
Вихрестенко Ж.В.



Онлайн консультації для працівників методичних служб області (відповідно до запитів)
упродовж року
інформація 
ГалашевськаС.В.
Вихрестенко Ж.В.
Стадніченко Г.М.


Консультативна допомога освітнім установам і закладам освіти Київської області в підготовці матеріалів для участі у конкурсах Одинадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті» (відповідно до запитів) 
вересень
інформація

Бендерець Н.М.
Захарченко Н.В.
Засуха М.Ю.


Науково-методичний, психолого-педагогічний супровід діяльності обласних майстер-класів, педагогічних студій з питань впровадження інклюзивної форми навчання в закладах освіти

упродовж року
інформація

Луценко Т.М.
Дерій О.В.
Слободяник Г.І. 


Консультування з питань організації роботи з музейної справи «Музейна педагогіка: особливості взаємодії краєзнавчого (державного) музею і школи»
упродовж року
звіт
Пількевич О.Д.


Онлайн консультації в скайпформаті для бібліотечних працівників області (відповідно до запитів)
упродовж року
звіт
Зініченко Л.В


ІІІ. Заходи, спрямовані на професійний розвиток педагогічних працівників

Семінар-практикум «Реалізація компетентнісного підходу на заняттях англійської мови в основній школі» для учителів англійської мови (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК»)
05.09
інформація

Скрипчук Н.В.


«Світове кафе» з теми «Урок літератури – формат креативних ідей» для учасників Проєкту «Філологічний Олімп» Київської області (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК»)

17.09
інформація
Химера Н.В.


Сертифікаційний захід «Формування предметних компетентностей у профільних класах» для вчителів біології та екології за участю К.М. Задорожного, автора підручника «Біологія і екологія» для профільних класів (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК»)
18.09
о 09.00
додано
інформація
Матущенко Т.А.


Воркшоп для керівників професійних об’єднань учителів хімії «Підготовка учнів до ЗНО – 2020 з хімії за новою програмою»
18.09
перенесено
 на листопад
інформація


Бобкова О.С.


Семінар-практикум на базі обласного опорного закладу освіти:





 – Ірпінської СЗОШ  І-ІІІ ступенів художнього профілю № 1 імені А.С. Макаренка з теми «Проєктування  системи художньо-естетичного виховання в закладі загальної середньої освіти» (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК»)

10.09

інформація

Власова В.Г.


Заняття обласної педагогічної студії:





-Тименко Наталії Іванівни, директора Будинку дитячої та юнацької творчості «Дивоцвіт» м. Борисполя, для керівників Університетів майбутнього вчителя районів, міст, ОТГ із теми «Організація та зміст роботи із педагогічно обдарованими дітьми» (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК»)
11.09
інформація
Бачинська Є.М.
Стадніченко Г.М.


ІV. Всеукраїнські та обласні заходи з учнівською молоддю

Тестування для учнів 8-10-х класів закладів загальної серередньої освіти Київщини за програмою Американських Рад з міжнародної освіти «Програма обміну майбутніх лідерів» (FLEX)»

07.09
інформація

Бендерець Н.М.
Скрипчук Н.В.



Підготовка завдань ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з історії та правознавства
вересень-жовтень 
пакет завдань
Гребенчук Т.О.
Юрченко І.В.


Підготовка завдань ІІ етапу  Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, біології, екології
вересень-жовтень
пакет завдань

Бобкова О.С.


V. Питання для розгляду на засіданні колегії департаменту

Про підсумки проведення державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання в закладах освіти області у 2019 році
вересень
звіт
Бендерець Н.М.
Ревуцька Н.М.



Про актуальні питання забезпечення інклюзивної освіти та діяльності інклюзивно-ресурсних центрів у районах (містах, ОТГ) Київської області
вересень
звіт
Бендерець Н.М.
Луценко Т.М.


                                                              
VІ. Забезпечення прозорості функціонування закладів освіти,
консультації з громадськістю, організація роботи із зверненнями громадян
1





                              
VІІ.  Питання, що будуть внесені на розгляд та затвердження сесії обласної ради чи колегії облдержадміністрації
1







VIII. Діяльність рад інституту

Засідання вченої ради інституту (за окремим графіком)
вересень
протокол
Бендерець Н.М.
Кабан Л.В.
члени ради

1
Засідання науково-методичної ради інституту (за окремим графіком)
вересень
протокол
Бендерець Н.М.
Кабан Л.В.
члени ради


IХ. Координація науково-методичної роботи

Планування та звітність про діяльність КНЗ КОР «КОІПОПК» 
вересень
плани
звіти
листи
інформація
Бендерець Н.М.
Бачинська Є.М.
Часнікова О.В.
Захарченко Н.В.
Ревуцька Н.М.
Винарчук Т.М.
Коптіла Ю.М.
Засуха М.Ю.


Виконання розпоряджень Київської обласної державної адміністрації та доручень Департаменту освіти і науки КОДА





Моніторингове дослідження врахування освітніх запитів і якості проведення курсів підвищення фахової кваліфікації з метою вдосконалення освітніх програм курсів ПФК за різними формами і технологіями 




1
Змістове наповнення і структурне упорядкування електронних освітніх ресурсів  https://kristti.com.ua/
упродовж року
розміщені матеріали
Часнікова О.В.
 Винарчук Т.М.
Засуха М.Ю.
Маркітан О.І.


Методичний супровід функціонування віртуальних навчальних кабінетів освітнього порталу КНЗ КОР «КОІПОПК»
упродовж року
розміщені матеріали
Керівники структурних підрозділів


Змістове наповнення інформаційної системи КНЗ КОР «КОІПОПК» «Нормативно-правове і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу»
вересень 
розміщені матеріали
Бендерець Н.М.,
Матушевська О.В., 
Ткач О.Ю.


Підготовка випуску спеціалізованого педагогічного видання ДОН КОДА та КНЗ КОР «КОІПОПК» «Інформаційно-методичний збірник»





Підготовка і розміщення матеріалів у випуску електронного інформаційно-методичного збірника «Методичний вісник» з питань навчально-методичного забезпечення освітнього процесу





Х. План-графік курсів підвищення фахової кваліфікації педагогічних кадрів
1
10.1. Фахові курси для:





Учителі англійської мови

02.09-20.09

до наказів
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
керівники кафедр розробники курсів


Учителі фізичної культури





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





Музичні керівники закладів дошкільної освіти





Учителі початкових класів
(очно-заочна форма навчання)
02.09-04.09,
2 дні на вибір слухача
26.09-27.09  




Музичні керівники закладів дошкільної освіти
(очно-заочна форма навчання)





Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи, методисти виховних частин шкіл-інтернатів
09.09-20.09




Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи, методисти виховних частин шкіл-інтернатів
(очно-заочна форма навчання)
09.09-11.09,
2 дні на вибір слухача
03.10-04.10  




Учителі математики 
23.09-04.10




Учителі образотворчого мистецтва





Керівники гуртків художньо-естетичного напряму (образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, хореографія, вокал, циркове мистецтво)





Бібліотекарі закладів освіти





Учителі  образотворчого мистецтва
(очно-заочна форма навчання)
23.09-25.09,
2 дні на вибір слухача
17.10-18.10  




Керівники гуртків художньо-естетичного напряму (образотворче мистецтво, декоративно-ужиткове мистецтво, хореографія, вокал, циркове мистецтво)
(очно-заочна форма навчання)





10.2. Курси з певної проблеми:





 «Розвиток компетентностей учнів у  процесі вивчення шкільного курсу української мови  і літератури» 
(розробники: Ющук І.П., Мірошник С.І.)
09.09.-20.09
до наказів
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
керівники кафедр розробники курсів


 «Використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення географії та природознавства» 
09.09.-20.09




 «Інноваційні підходи  до формування та розвитку ключових компетентностей молодших школярів» 
(розробники: Дишлева І.М., Шевченко А.М.)
09.09-20.09





 «Організація навчально-пізнавальної діяльності  молодших школярів за  науково-педагогічним проектом «Інтелект Україні» (ІІ етап) 
16.09-20.09




 «Формування предметних компетентностей на заняттях  біології у профільних класах» 
17.09-19.09




 «Упровадження технологій інтерактивного навчання та розвитку критичного мислення у процесі вивчення суспільствознавчих предметів» 
23.09-04.10




«Інклюзивне навчання: рівні можливості – рівні  права для кожного»
24.09-26.09




10.3. Курси підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками, які мають звання:

до наказів
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
керівники кафедр розробники курсів


Учителі  української мови і літератури
04.09-06.09




Учителі  хімії, біології та екології, географії, економіки, природознавства
04.09-06.09




Учителі історії та правознавства, етики, громадянської освіти
17.09-19.09




Вихователі закладів дошкільної освіти, вихователі-методисти закладів дошкільної освіти,  музичні керівники закладів дошкільної освіти, інструктори з фізичного виховання закладів дошкільної освіти
24.09-26.09




10.4. Пролонговані для слухачів обласної школи передового педагогічного досвіду:

до наказів
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
керівники кафедр розробники курсів


КЗ КОР «Переяслав-Хмельницький ліцей-інтернат «Патріот» Переяслав-Хмельницької районної державної адміністрації з  проблеми «Художньо-технічна діяльність учнів на уроках трудового навчання та у поза навчальний час» Солодухи Я.Т., учителя трудового навчання Полого-Вергунівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
(для вчителів трудового навчання,  керівників гуртків, -  другий рік навчання)
05.09




Ірпінської СЗОШ І-ІІІ ступенів художнього профілю №1 імені А.С. Макаренка Ірпінської міської ради з  проблеми «Проектування системи художньо-естетичного виховання в закладі загальної середньої освіти» (для вчителів образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво»,   керівників гуртків, - другий рік навчання)
10.09




10.5. Проходження курсів за дистанційною формою навчання керівними кадрами та педагогічними працівниками (організаційно-настановча сесія (очний - 2 дні)) для:

до наказів
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
керівники кафедр розробники курсів


Учителі інформатики
03.09. – 04.09




Учителі трудового навчання 
(технічні та обслуговуючі види праці)
05.09. – 06.09




Учителі математики
10.09. – 11.09




Учителі початкових класів
12.09. – 13.09




Учителі географії та природознавства, економіки, київщинознавства, 
хімії та природознавства, природознавства
24.09. – 25.09




Директори закладів загальної середньої освіти
26.09. – 27.09






В.о. ректора інституту													Н. Бендерець



Проректор															О. Алєксєєва



Проректор															Є. Бачинська

