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ПЛАН РОБОТИ
КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти педагогічних кадрів» 
на ГРУДЕНЬ 2019 року

№
Завдання, зміст роботи
Строки виконання
Форма узагальнення
Відповідальний
Відмітка

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

Семінар для вчителів хімії базової школи за темою "Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти - учасників всеукраїнського експерименту за науково-педагогічним проєктом "Інтелект України" (на базі Академічного ліцею № 4 Обухівської міської ради Київської області)

09.12
додано
інформація
Бачинська Є.М.



Семінар для вчителів, які викладають предмет «Навчаємося разом», базової школи, за темою "Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти - учасників всеукраїнського експерименту за науково-педагогічним проєктом "Інтелект України" (на базі Академічного ліцею № 4 Обухівської міської ради Київської області)

10.12 
додано
інформація
Бачинська Є.М.



Тренінги з підвищення кваліфікації керівників закладів загальної середньої освіти відповідно до вимого Концепції «Нова українська школа»(за окремим планом із визначеними датами та місцем проведення)
грудень

інформація
Бендерець Н.М.
Бачинська Є.М.
Часнікова О.В.
Сушко С.О.
Бондаренко Л.А.
Маніленко І.В.
Кабан Л.В.
Майборода З.Я.
Довгань А.І.
Боярчук О.І.
Шевченко А.М.
Маковкіна Н.О.
Борбіт А.В. 


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

інформація
Часнікова О.В.
Бачинська Є.М.
Шевченко А.М.
Майборода З.Я.
Маковкіна Н.О.
Кабан Л.В.
Сушко С.О.
Бондаренко Л.А.
Ткаченко Л.П. 
Маніленко І.В.
Микитюк Л.В.
Ковальова С.В.
Романюк О.В.
Ткаченко А.О. 


Підвищення кваліфікації асистентів учителів, які забезпечують організацію освітнього процесу в початкових класах закладів загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням за принципами Нової української школи (за окремим графіком)
грудень

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


Навчання вчителів початкових класів, які будуть працювати в перших класах у 2020/2021навчальному році (за окремим графіком)
грудень
інформація

Ткаченко Л.П.
Ткаченко А.О.
Романюк О.В.


Тренінг у рамках упровадження спецкурсу «Навчання через гру» (the LEGO Foundation) для тренерів (за списком; на базі КНЗ КОР «КОІПОПК»)
20.12
інформація
Педько О.П.
Вихрестенко Ж.В.



Семінар для вчителів біології базової школи за темою "Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти - учасників всеукраїнського експерименту за науково-педагогічним проєктом "Інтелект України" (на базі Академічного ліцею № 4 Обухівської міської ради Київської області)

23.12
ПЕРЕНЕСЕНО
інформація
Бачинська Є.М.



Тренінг за сприяння The LEGO Foundation в Україні «Впровадження ігрових та діяльнісних методів навчання в освітній процес початкової школи» для вчителів початкових класів та заступників директорів з НВР закладів освіти, які беруть участь у всеукраїнському експерименті «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (на базі Боярського академічного ліцею «Гармонія»)
24.12
додано
інформація
Романюк О.В.
Ткаченко А.О.


Підвищення кваліфікації учителів, які забезпечують викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у 1-2 класах, дотримуючись принципів Нової української школи (за окремим графіком)
грудень

інформація
Часнікова О.В.
Ковальова С.В.
Власова В.Г.


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

1.2.
 Опорні заклади освіти





Навчання регіональних тренерів у рамках австрійсько-українського проєкту «Компетентності лідерства та менеджменту для ефективного розвитку якості в опорних школах», започаткованого організацією KulturKontaktAustria (KKA) за сприяння Міністерства освіти і науки України (на базі КЗ ЖОР «Житомирського ОІППО») 
02.12-04.12
інформація
Бендерець Н.М.
Часнікова О.В.
Кабан Л.В. 
Маніленко І.В.


Сертифікаційний захід з підвищення кваліфікації практичних психологів опорних закладів загальної середньої освіти з теми «Забезпечення психологічного здоров’я педагогічних працівників освітніх організацій в умовах Нової української школи» (на базі ОЗО «Шкарівський академічний ліцей – центр позашкільної освіти» Білоцерківської районної ради)
13.12
інформація
Шевченко А. М.
Карамушка Л. М. (за згодою)


1.3.
 Інклюзивна освіта 





Семінар-практикум «Інклюзивна освіта: змістовий та управлінський аспекти» для фахівців ІРЦ
27.12
перенесено 
на січень
інформація
Луценко Т.М.
Дерій О.В.
Слободяник Г.І. 


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

1.4.
Профорієнтація 





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

1.5.
Національно-патріотичне виховання










1.6.
Освіта дорослих





Проведення курсів 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

1.7
Розвиток учнівського самоврядування










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

Наставницька допомога вчителям початкових класів, які беруть участь у Всеукраїнському та регіональному експериментах  «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної освіти». 
упродовж року
інформація
Ткаченко А.О.
Романюк О.В.


Наставницька допомога й організація навчально-методичного супроводу з методики викладання іноземної мови у початковій школі, здійснення моніторингу за результатами пілотного проєкту із впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти
упродовж року
інформація
Скрипчук Н.В.
Ковровський І.Г.
Тихоненко І.С.



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


Онлайн консультації в скайп-форматі для бібліотечних працівників області (відповідно до запитів)
упродовж року
інформація
Зініченко Л.В.



Консультація щодо організації роботи з питань використання індексу інституційної спроможності закладів освіти в рамках реалізації проекту «Школа як осередок розвитку громади» 
упродовж року
інформація
Боярчук О.І.



ІІІ. Заходи, спрямовані на професійний розвиток педагогічних працівників

Організація проведення другого (обласного) туру всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2020» з номінацій:   
03.12– 20.12
інформація 
Бачинська Є. М.
Галашевська С.В.
Члени оргкомітету 


– «Хімія» 
– перший етап (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК)

03.12
інформація
Бобкова О.С.


– другий етап (на базі Таращанського академічний ліцей «Ерудит» Таращанської районної ради)
17.12




– «Початкова освіта»
– перший етап (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК) 

04.12 
інформація
Ткаченко Л.П.


– другий етап (на базі Боярського академічного ліцею «Гармонія» Києво-Святошинського району)
18.12




– «Історія»
– перший етап (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК) 

05.12 
інформація
Гребенчук Т.О.


– другий етап (на базі Бородянського академічного ліцею Бородянської селищної ради)
19.12




– «Образотворче мистецтво»
– перший етап (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК)

06.12
інформація
Власова В.Г.


– другий етап (на базі Фастівського академічного ліцею № 9 Фастівської МР)
16.12




– «Зарубіжна література» 
– перший етап (на базі КНЗ КОР «КОІПОПК) 

09.12 
інформація
Химера Н.В.


– другий етап (на базі ОЗО «Шкарівський академічний ліцей- центр позашкільної освіти» Білоцерківської районної ради)
20.12




Заняття школи передового педагогічного досвіду (ОШППД)

	Щербань Ольги Миколаївни, Жеваги Олени Миколаївни, учителів української мови і літератури Академічного ліцею № 1 імені А.С. Малишка Обухівської міської ради Київської області, із теми «Краєзнавство у навчанні української мови і літератури» (на базі Академічного ліцею № 1 імені А.С. Малишка)

11.12
інформація
Поліщук О.М.


Заняття обласних майстер-класів:

	Таранчук Тетяни Степанівни, учителя інформатики ОЗНЗ Бишівська ЗОШ І-ІІІ ст. Макарівського району, із теми «Візуальні середовища програмування як засіб формування інформаційно-цифрової компетентності вчителя Нової української школи» (на базі ОЗНЗ Бишівська ЗОШ І-ІІІ ступенів);

03.12
інформація
Федорчук В.А.


	Петровської Ольги Вікторівни, учителя фізики Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 Вишгородської районної ради, із теми «Інтегрований проект як форма організації особистісно-орієнтованого навчання» (на базі Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ст. № 3);
05.12

інформація
Кравченко Д.А.


	Йовбака Юрія Юрійовича, директора ОНЗ «Щасливський НВК «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дитячий садок» Бориспільської районної ради, із теми «Автономія закладу освіти» (на базі ОНЗ «Щасливський НВК «ліцей – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів  – дитячий садок»);
05.12

перенесено 
на 10.12
інформація
Юрченко І. В.


– Войтенко Світлани Іванівни, учителя обслуговуючої праці ОНЗ – Гребінківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ» Васильківської районної ради, із теми «Аксесуари та прикраси, в'язані гачком» (на базі ОНЗ – Гребінківський НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ»);
11.12
інформація
Винарчук Т.М.


	 Гунази Лесі Миколаївни, учителя інформатики Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2 імені В.О.Сухомлинського Броварської міської ради, із теми «Технологія «Веб-квест» на уроках інформатики» (на базі Броварської ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 ім. В.О.Сухомлинського);
11.12

інформація
Федорчук В.А.


Десятніченко Ірини Вікторівни, учителя англійської мови Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ступенів № 3 Вишгородської РР, із теми  «Формування навичок 21 століття  шляхом реалізації міжнародних освітніх проектів» (на базі Новопетрівської ЗОШ І-ІІ ступенів № 3);
12.12
інформація
Тихоненко І.С.


– Мельніченко Аліни Юріївни, учителя англійської мови Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Олександра Рибалка Бородянської РДА, із теми «Використання технології ‘Co-teaching’ у процесі навчання англійської мови» (співпраця з волонтером Корпусу Миру; на базі Клавдіївської ЗОШ І-ІІІ ступенів імені Олександра Рибалка);
16.12
інформація
Стадніченко Г.М.


Трегуба Руслана Георгійовича, начальника центру військово-патріотичного виховання НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 – центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки» Обухівської міської ради, із теми «Особливості навчання учнів наданню домедичної підготовки (хлопці, дівчата)(на базі НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 – центр військово-патріотичного виховання та допризовної підготовки»);
17.12
інформація
Качуровський В.С.


Большакової Оксани Наумівни, заступника директора з наукової роботи НВК  «Гімназія «Перспектива» – ЗОШ І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха, із теми «Сучасні форми методичної роботи у закладі загальної середньої освіти» (на базі НВК «Гімназія «Перспектива» – ЗОШ І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха);
26.12
інформація
Бондаренко Л.А.


– Діхтіренко Тетяни Петрівни, учителя початкових класів НВК «Гімназія «Перспектива» – ЗОШ І-ІІ ступенів» імені Володимира Мономаха Бориспільської МР, із теми «Упровадження здоров’язбережувальної технології «Навчання в русі» (на базі НВК «Гімназія «Перспектива» – ЗОШ І-ІІ ступенів» )
26.12
інформація
Дишлева І.М.


	Симоненко Вікторії Іванівни, учителя математики Броварського НВК Броварської міської ради,із теми «Розв’язування компетентнісних задач на уроках математики» (на базі Броварського НВК);
26.12

інформація
Ліпчевський Л.В. Кравченко Д. А.


Заняття обласних педагогічних студій: 





– Покропивної Ірини Миколаївни, учителя трудового навчання, образотворчого мистецтва Богуславського академічного ліцею № 2 Богуславської РР, із теми «Технологія канзаши» (на базі Богуславського академічного ліцею № 2);
02.12
інформація
Винарчук Т.М.


– Копил Ірини Владиславівни, вихователя-методиста закладу дошкільної освіти (ясла-садок) «Щаслива країна» Софіївсько-Борщагівської сільської ради, із теми «Нетрадиційні техніки зображення» (ЗДО (ясла-садок) «Щаслива країна»);
03.12
інформація
Власова В.Г.


Плівачук Катерини Володимирівни, учителя українознавства НВК «Сквирський ліцей – загальноосвітня школа І-ІІ ступенів» Сквирської районної ради, з теми «Науково-дослідницька та краєзнавчо-пошукова робота з учнями» (на базі Сквирського центру дитячої та юнацької творчості)
03.12
інформація
Плівачук К.В.


– Мельнічук Ірини Сергіївни, учителя інформатики Фастівської СЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 з поглибленим вивченням іноземних мов, із теми «Ефективний цифровий контент для вчителя» (на базі Фастівської СЗОШ І-ІІІ ступенів № 4);
24.12
інформація
Мазуркевич І. В.








ІV. Всеукраїнські та обласні заходи з учнівською молоддю

Організація проведення ІІІ етапу Х Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка
07.12
Інформація
Бачинська Є. М.
Члени оргкомітету


Організація проведення ІІІ етапу ХХ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика
14.12
Інформація
Бачинська Є. М.
Члени оргкомітету


V. Питання для розгляду на засіданні колегії департаменту







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 науково-методичної ради інституту 
грудень
протокол
Бендерець Н.М.
Кабан Л.В.
члени ради


Засідання Вченої ради інституту
грудень
протокол
Бендерець Н.М.
Кабан Л.В.
члени ради


IХ. Координація науково-методичної роботи

Планування та звітність про діяльність КНЗ КОР «КОІПОПК» 
упродовж року
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





Організаційно-методичний супровід апробацій тестових завдань з базових предметів в рамках підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання (у співпраці з Київським РЦОЯО)
грудень
інформація
Часнікова О.В.
Ревуцька Н.М


Вебінари з питань організації зовнішнього незалежного оцінювання для відповідальних за проведення ЗНО у містах, районах та ОТГ Київської області (за списком) спільно з КРЦОЯО
грудень
інформація
Ревуцька Н.М.
(КРЦОЯО за згодою)

1
Змістове наповнення і структурне упорядкування електронних освітніх ресурсів  https://kristti.com.ua/
грудень
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»
грудень
розміщені матеріали
Керівники структурних підрозділів


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


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:

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


Учителів біології та екології (очно-заочна форма навчання)
18.11-20.11,
2 дні на вибір слухача,
12.12-13.12




Асистентів учителів (очно-заочна форма навчання)





Учителів української мови і літератури
02.12-20.12




Директорів закладів дошкільної освіти
02.12-13.12




Директорів закладів дошкільної освіти (очно-заочна форма навчання)
02.12-04.12, 2 дні на вибір слухача,
26.12-27.12




Учителів географії та природознавства (очно-заочна форма навчання)





10.2. Курси з певної проблеми:

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


 «Професійний розвиток  учителів у контексті  освіти для демократичного громадянства й освіти з прав людини» (розробники: Боярчук О.І., Микитюк Л.В.) для заступників директорів ЗЗСО з виховної роботи, класних керівників, педагогів-організаторів
02.12-13.12




«Особливості викладання англійської мови в контексті реалізації завдань Нової української школи» для учителів англійської мови (Білоцерківського, Васильківського, Києво-Святошинського районів, міст: Білої Церкви, Борисполя, Узинської ОТГ) 
02.12-13.12




«Інтегрований підхід до навчання математики й інформатики у закладах загальної середньої освіти» для учителів математики та інформатики
02.12-13.12




«Інтеграція в навчанні предметів галузі «Природознавство» для учителів хімії та біології
02.12-13.12




«Формування ключових компетентностей молодших школярів у процесі реалізації завдань математичної та природничої галузей»
 (розробники: Дишлева І.М., Седеревічене А.О.) для учителів початкових класів, вихователів ГПД 
02.12-13.12




«Розвиток творчості дітей дошкільного віку засобами  музично-ігрової та театралізованої діяльності в закладах дошкільної освіти» (розробники: Ковальова С.В., Логімахова О.А.) для музичних керівників закладів дошкільної освіти
02.12-13.12




«Нова українська школа: формування здоров'язбережної компетентності у процесі вивчення інтегрованого курсу «Основ здоров'я» у 5-9 класах» для учителі основ здоров’я, які мають сертифікати: он-лайн курсів «ВЖР, ОЗК» і сертифікат КНЗ КОР «КОІПОПК» (Богуславського, Бородянського, Кагарлицького, Києво-Святошинського, Макарівського, Таращанського, Фастівського районів) 
02.12-13.12, заключна сесія – 27.12




10.3 Курси підвищення фахової кваліфікації (короткотемінові) з проблеми «Інклюзивне навчання: рівні можливості – рівні  права для кожного» педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти м. Фастова
24.12-26.12




10.4. Курси підвищення фахової кваліфікації педагогічними працівниками, які мають звання «учитель-методист», «вихователь-методист», «керівник гуртка-методист», а саме:

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


Учителів зарубіжної літератури, російської мови
16.12-17.12




Учителів фізичної культури, захисту Вітчизни, керівників гуртків відповідного напряму
16.12-17.12




Учителів трудового навчання, музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, мистецтва, керівників гуртків відповідного напряму
16.12-17.12




Учителів початкових класів, вихователів ГПД
16.12-17.12




Вихователів ЗДО, музичних керівників ЗДО, інструкторів з фізичного виховання ЗДО
16.12-17.12




10.5.Пролонговані курси підвищення фахової кваліфікації (заключна сесія):

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


«Нова українська школа: реалізація компетентнісного  та інтегрованого підходів у процесі  вивчення предметів освітньої галузі «Природознавство» (для вчителів біології, екології, географії, хімії, природознавства закладів загальної середньої освіти Баришівської  та  Березанської ОТГ,  Яготинського р-ну)
23.12 – 24.12







Учителів початкових класів, вихователів ГПД закладів загальної середньої освіти Баришівської  та  Березанської ОТГ, Яготинського р-ну   
23.12 – 24.12 




Асистентів учителів і асистентів вихователів закладів  дошкільної освіти з наданням підвищення кваліфікації за фахом (для педагогічних працівників закладів освіти Баришівської та  Березанської ОТГ, Яготинського р-ну)
23.12 – 24.12







«Реалізація компетентнісного та  комунікативного підходів у  процесі вивчення іноземних мов» (для вчителів англійської, німецької, французької мов закладів загальної середньої освіти Вишгородського р-ну)  
26.12 – 27.12 




«Організація освітнього процесу на засадах педагогіки партнерства в умовах Нової української школи» (розробники: Дишлева І.М., А.М.Шевченко) (для вчителів початкових класів, вихователів ГПД, асистентів вчителів ЗЗСО Вишгородського р-ну) 
26.12 – 27.12




«Розвиток закладу освіти на засадах реалізації педагогіки партнерства в умовах Нової української школи» (розробник: А.М. Шевченко) (для педагогів-організаторів, соціальних педагогів, практичних психологів, класних керівників ЗЗСО Вишгородського р-ну, з наданням підвищення кваліфікації за фахом)
26.12 – 27.12




«Інтегроване навчання учнів на уроках предметів освітньої галузі «Мистецтво» (для вчителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво» закладів загальної середньої освіти Вишгородського району)
26.12 – 27.12




«Інноваційні підходи до організації  освітнього процесу в  закладах дошкільної освіти»  (навчальні заняття для вихователів-методистів, вихователів закладів дошкільної освіти м. Переяслава, Переяслав-Хмельницького р-ну та Студениківської  ОТГ)
18.12 – 19.12




Навчальні заняття для асистентів учителів, учителів початкових класів, вихователів  ГПД закладів  загальної середньої освіти м. Переяслава, Переяслав-Хмельницького р-ну та Студениківської  ОТГ
18.12 – 19.12




10.6. Проходження курсів за дистанційною формою навчання керівними кадрами та педагогічними працівниками (навчання за додатковою спеціальністю - проміжна сесія (очний - 2 дні)) для:

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


Директорів закладів загальної середньої освіти  
18.12– 19.12




Заступників директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи  
18.12– 19.12





Заступників директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи, педагогів-організаторів 
18.12– 19.12





Директорів, вихователів-методистів, вихователів закладів дошкільної освіти
18.12– 19.12





Учителів української мови  і літератури 
18.12-19.12




Учителів англійської, німецької, французької мов (Білоцерківського, Бориспільського, Васильківського, Згурівського районів та міст: Білої Церкви,  Броварів, Василькова)
18.12-19.1




Учителів англійської, німецької, французької мов (Баришівського, Вишгородського, Володарського, Іванківського, Києво-Святошинського, Миронівського, Рокитнянського, Ставищенського, Яготинського районів та міст: Обухова, Переяслава та ОТГ: Березанського, Великодимерського, Узинської; шкіл-інтернатів, інших закладів)
18.12-19.12




Учителів зарубіжної літератури, російської мови
18.12-19.12




Учителів математики
18.12-19.12




Учителів інформатики
18.12-19.12




Учителів історії та правознавства, громадянської освіти
18.12-19.12




Учителів географії та природознавства, економіки, київщинознавства, хімії та природознавства
18.12-19.12




Учителів біології та екології
18.12-19.12




Учителів фізики та астрономії
18.12-19.12




Учителів трудового навчання (технічні та обслуговуючі види праці)
18.12-19.12




Учителів фізичної культури, захисту Вітчизни 
18.12-19.12




Учителів музичного мистецтва, образотворчого мистецтва, інтегрованого курсу «Мистецтво», музичних керівників ЗДО
18.12-19.12




Учителів початкових класів
18.12-19.12




Вихователів ГПД 
18.12-19.12




Бібліотекарів закладів освіти
18.12-19.12




Практичних психологів, соціальних педагогів, вихователів шкіл-інтернатів (гуртожитків), дитячих будинків (центрів соціально-психологічної допомоги та реабілітації дітей і сімей з дітьми)
18.12-19.12




Учителів-логопедів, учителів-дефектологів
18.12-19.12




Керівників гуртків художньо-естетичного, технічного напряму
18.12-19.12




Керівників гуртків (без виділення профілю)
18.12-19.12




В.о. ректора інституту													Н. Бендерець

Проректор															Є. Бачинська

В.о. проректора														О. Часнікова

