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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 
«21»  липня   2015 р.                                                                                        № 469 
                                           
 
 
Про підвищення кваліфікації  
педагогічних працівників і  
керівників навчальних закладів  
у 2015/2016 навчальному році  
у Київському університеті  
імені Бориса Грінченка  
 
  
 Керуючись статтею 47 Закону України «Про освіту», статтею 60                 

Закону України «Про вищу освіту», статтею 122 Кодексу законів про працю 

України,  відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників (із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, 

молоді та спорту України від 20 грудня 2011 року  № 1473 та змінами, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 

року № 1135), «Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років» та 

з метою забезпечення професійного розвитку педагогічних працівників                          

і керівників навчальних закладів м. Києва 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Провести у 2015-2016 н.р. курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і керівників навчальних закладів за очною, очно-

дистанційною та дистанційною формами навчання в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка згідно з графіком (додаток 1). 



2 
 

2. Ректору Київського університету імені Бориса Грінченка 

(Огнев’юк В. О.): 

2.1. Запровадити електронну реєстрацію слухачів курсів підвищення 

кваліфікації з метою забезпечення можливості спільного вибору 

керівником навчального закладу та педагогом терміну проходження 

курсів.   

2.2. Розпочати електронну реєстрацію педагогічних працівників з 

10 серпня 2015 року на сайті Інституту післядипломної педагогічної 

освіти Київського університету імені Бориса Грінченка 

www.ippo.kubg.edu.ua. 

2.3. Зараховувати педагогічних працівників на курси підвищення 

кваліфікації на підставі направлень керівників навчальних закладів 

згідно зі зразком (додаток 2). 

2.4. Забезпечити можливість вибору педагогічним працівником змісту 

навчання шляхом запровадження вибіркових модулів (блоків) у 

навчально-тематичних планах курсів підвищення кваліфікації. 

2.5. Забезпечити вдосконалення психолого-педагогічної, інформаційно-

комунікаційної та комунікативної компетентностей педагогічних 

працівників шляхом запровадження інтерактивних форм і методів 

навчання, посилення психолого-педагогічної та практичної складової 

змісту навчання, залучення авторів «Творчих педагогічних 

майстерень». 

2.6. Розробити умови проведення фестивалю «Творча педагогічна 

майстерня» серед педагогічних працівників навчальних закладів та 

провести Фестиваль.  

2.7. Укласти угоди про співпрацю між Інститутом післядипломної 

педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, 

навчальними закладами та авторами «Творчих педагогічних 

майстерень». 
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 3. Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних 

адміністрацій:  

3.1. Забезпечити координацію та контроль за проходженням курсів 

підвищення кваліфікації. 

3.2. Подати копії наказів про направлення слухачів на курси підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних 

закладів у 2015/2016 навчальному році до Київського університету 

імені Бориса Грінченка до 28 вересня 2015 року за електронною 

адресою: o.nazarova@kubg.edu.ua  

 4.  Керівникам закладів освіти: 

4.1. Довести до відома педагогічних працівників інформацію про курси 

підвищення кваліфікації в 2015-2016 н.р.. 

4.2. Забезпечити електронну реєстрацію педагогів з 10 серпня 2015 року 

на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка www.ippo.kubg.edu.ua та 

видати їм направлення відповідно до зразка (додаток 2). 

4.3. Забезпечити педагогічним працівникам можливість проходження 

курсів підвищення кваліфікації відповідно до ст. 122 Кодексу законів 

України  про працю.  

4.5. Сприяти проведенню педагогічної практики для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників 

навчальних закладів. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 
 
 
 
          В.о. Директора Департаменту      В. Челомбітько 
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Додаток 1 
до наказу Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської міської 
державної адміністрації)  
від «21»  липня   2015 р.  № 469 

 
Графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

на 2015-2016 навчальний рік 
 

Категорії педагогічних працівників Форма 
навчання Термін 

1 Керівники, методисти РНМЦ                      1 гр. очна 01.10-14.10.2015 р. 

2 Інтегрований курс для методистів 
позашкільних навчальних закладів  (керівників 
гуртків)*                                                         1 гр. 

очна 
01.10-14.10.2015 р. 

3 Інтегрований курс для педагогів-організаторів 
ЗНЗ (керівників гуртків)                               1 гр. 

очна 
12.11-25.11.2015 р. 

4 Інтегрований курс для педагогів-організаторів 
ПНЗ  (керівників гуртків)*                           1 гр. 

очна 
22.10-04.11.2015 р. 

5 Вихователі груп продовженого дня ЗНЗ, 
шкіл-дитячих садків                                      3 гр. 

очна 
14.01-27.01.2016 р. 

 
 

очна 25.02-09.03.2016 р. 

 
 

очна 07.04-20.04.2016 р. 

6 Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів                                                      
                                                                         1 гр. 

очна 
10.09-23.09.2015 р. 

7 Вихователі спеціальних загальноосвітніх 
навчальних закладів                                      1 гр. 

очна 
10.09-23.09.2015 р. 

8 Інтегрований курс для вчителів української 
мови та літератури  (світової літератури, 
керівників гуртків)*                                       5 гр. 

очно-
дистанційна 07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

19.10-06.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

09.11-27.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

04.04-22.04.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

06.06-24.06.2016 р. 

9 Інтегрований курс для вчителів  української 
мови та літератури  (керівників гуртків)*                                                          
                                                                         4 гр. 

очно-
дистанційна 01.02-19.02.2016 р. 
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очно-
дистанційна 

22.02-11.03.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

14.03-01.04.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

16.05-03.06.2016 р. 

10 Інтегрований курс для вчителів світової 
літератури (української, російської мови) * 
                                                                        3 гр. 

очно-
дистанційна 28.09-16.10.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

01.02-19.02.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

16.05-03.06.2016 р. 

11 Учителі російської мови та літератури 
(світової літератури)*                                   2 гр. 

очно-
дистанційна 

19.10-06.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

11.01-29.01.2016 р. 

12 Інтегрований курс для вчителів англійської 
мови  (керівників гуртків)*                         19 гр. 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

28.09-16.10.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

19.10-06.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

09.11-27.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

30.11-18.12.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

11.01-29.01.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

22.02-11.03.2016 р. 

 
 

Очно-
дистанційна 

14.03-01.04.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

04.04-22.04.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

16.05-03.06.2016 р. 

13 
Учителі німецької мови                                 2 гр. 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

22.02-11.03.2016 р. 

14 
Учителі французької, іспанської мов           1 гр. 

очно-
дистанційна 

30.11-18.12.2015 р. 

15 
Учителі математики                                       4 гр. 

очно-
дистанційна 

28.09-16.10.2015 р. 
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очно-
дистанційна 

09.11-27.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

22.02-11.03.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

16.05-03.06.2016 р. 

16 Інтегрований курс для вчителів математики  
(інформатики, фізики)*                               5 гр. 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

19.10-06.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

01.02-19.02.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

14.03-01.04.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

06.06-24.06.2016 р. 

17 Інтегрований курс для вчителів інформатики                       
                                                                         5 гр. 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

28.09-16.10.2015 р 

 
 

очно-
дистанційна 

19.10-06.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

09.11-27.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

30.11-18.12.2015 р. 

18 Інтегрований курс для вчителів фізики, 
астрономії                                                       3 гр. 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

30.11-18.12.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

06.06-24.06.2016 р. 

19 Інтегрований курс для вчителів хімії (біології, 
природознавства ) *                                       3 гр. 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

11.01-29.01.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

01.02-19.02.2016 р. 

20 Інтегрований курс для вчителів біології  (хімії, 
природознавства, основ здоров'я)*              4 гр. 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

19.10-06.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

04.04-22.04.2016 р. 
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очно-
дистанційна 

16.05-03.06.2016 р. 

21 Інтегрований курс для вчителів географії 
(економіки, природознавства): *                  3 гр. 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

28.09-16.10.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

01.02-19.02.2016 р. 

22 
 

Учителі економіки                                         1 гр. 
очна 

03.12-16.12.2015 р. 

23 Інтегрований курс для вчителів історії, 
правознавства та суспільcтвознавчих 
дисциплін  ("Людина і світ",  "Людина і 
суспільство", "Основи філософії", "Мій Київ" 
«Християнська етика», «Українознавство»)*:                                                            
                                                                         6 гр. 

очно-
дистанційна 

 
28.09-16.10.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

09.11-27.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

11.01-29.01.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

01.02-19.02.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

14.03-01.04.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

04.04-22.04.2016 р. 

24 Інтегрований курс для вчителів фізичної 
культури (керівників спортивних гуртків)*:  
                                                                         6 гр. 

очно-
дистанційна 19.10-06.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

09.11-27.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

11.01-29.01.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

22.02-11.03.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

04.04-22.04.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

16.05-03.06.2016 р. 

25 Тренери-викладачі з видів спорту (ДЮСШ)                                        
                                                                        1 гр. 

очна 
17.03-30.03.2016 р. 

26 Інтегрований курс для вчителів 
образотворчого мистецтва (художньої 
культури, керівників гуртків)*                    2 гр. 

очна 
10.09-23.09.2015 р. 
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очна 04.02-17.02.2016 р. 
27 Учителі які викладають предмет 

 «художня культура»                                    1 гр. 
очна 

10.09-23.09.2015 р. 

28 Інтегрований курс для вчителів музичного 
мистецтва (керівників  гуртків) *               2 гр. 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

30.11-18.12.2015 р. 

29 Інтегрований курс для вчителів трудового 
навчання (технологій) - технічні види праці  
(керівників  гуртків) *                                   3 гр. 

очно-
дистанційна 07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

30.11-18.12.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

04.04-22.04.2016 р. 

30 Інтегрований курс для вчителів трудового 
навчання (технологій) - обслуговуючі види 
праці   (керівників  гуртків)*                       2 гр. 
 

очно-
дистанційна 

07.09-25.09.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

30.11-18.12.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

04.04-22.04.2016 р. 

31 Інтегрований курс для вчителів початкових 
класів (вихователів ГПД)*                         22 гр. 

очно-
дистанційна 

28.09-16.10.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

19.10-06.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

09.11-27.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

30.11-18.12.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

11.01-29.01.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

01.02-19.02.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

22.02-11.03.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

14.03-01.04.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

04.04-22.04.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

16.05-03.06.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

06.06-24.06.2016 р. 
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32 
Практичні психологи ЗНЗ                            3 гр. 

очно-
дистанційна 

28.09-16.10.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

14.03-01.04.2016 р. 

33 Практичні психологи медичних закладів 
                                                                         1 гр. 

очна 
07.04-20.04.2016 р. 

34 Інтегрований курс для соціальних педагогів 
ЗНЗ (керівників гуртків) *                            1 гр. 

очно-
дистанційна 

09.11-27.11.2015 р. 

35 
Учителі-логопеди ЗНЗ                                   2 гр. 

очно-
дистанційна 

11.01-29.01.2016 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

04.04-22.04.2016 р. 

36 Учителі-дефектологи ЗНЗ                             1 гр. очна 12.11-25.11.2015 р. 
37 Учителі, які викладають курс  

 
 - "Основи здоров'я"                                 1 гр. очна 09.06-22.06.2016 р.. 
 - "Захист Вітчизни"                                 2 гр. очна 14.01-27.01.2016 р. 
 

  
очна 19.05-01.06.2016 р. 

38 Бібліотекарі шкіл                                           2 гр. очна 22.10-04.11.2015 р. 
 

 
очна 12.11-25.11.2015 р. 

39 Керівники гуртків ЗНЗ, ПНЗ (у тому числі 
клубів за місцем проживання) 

 
 

 
гуманітарного напряму                        1 гр. очна 19.05-01.06.2016 р. 

- 
художньо-естетичного напряму 
(хормейстери, педагоги вокальних, 
оркестрових, театральних колективів)2гр. 

очна 
07.04-20.04.2016 р. 

   
очна 09.06-22.06.2016 р. 

 
- 

художньо-естетичного напряму 
(хореографи, керівники циркових студій)                                
                                                                3 гр. 

очна 
01.10-14.10.2015 р. 

 
  

очна 22.10-04.11.2015 р. 

 - художньо-прикладного мистецтва      2 гр. очна 25.02-09.03.2016 р. 
 

  
очна 07.04-20.04.2016 р. 

 
- 

еколого-натуралістичного та оздоровчого 
напряму                                                  1 гр. 

очна 
03.12-16.12.2015 р. 

 
- 

науково-технічного та дослідно-
експериментального напрямів             1 гр. 

очна 
14.01-27.01.2016 р. 

 
- соціально-реабілітаційного напряму  1 гр. очна 09.06-22.06.2016 р. 

 
- військово-патріотичного напряму      1 гр. очна 25.02-09.03.2016 р. 

 
- 

спортивного напряму та туристсько-
краєзнавчої роботи                                1 гр. 

очна 
04.02-17.02.2016 р. 

 
- тренери спортивних секцій                  1 гр. очна 10.09-23.09.2015 р. 

40 
Інтегрований курс для завідувачів ДНЗ 
(вихователів ДНЗ)*                                       4 гр. 

очно-
дистанційна 

09.11-27.11.2015 р. 
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очно-

дистанційна 
30.11-18.12.2015 р. 

  
очно-

дистанційна 
11.01-29.01.2016 р. 

  
очно-

дистанційна 
01.02-19.02.2016 р. 

41 
Інтегрований курс для вихователів-методистів 
ДНЗ (вихователів ДНЗ)*                               3 гр. 

очно-
дистанційна 

28.09-16.10.2015 р. 

  
очно-

дистанційна 
22.02-11.03.2016 р. 

42 Музичні керівники ДНЗ                                4 гр. очна 12.11-25.11.2015 р. 

  
очна 14.01-27.01.2016 р. 

  
очна 04.02-17.02.2016 р. 

  
очна 17.03-30.03.2016 р. 

43 
Практичні психологи ДНЗ                            2 гр. 

очно-
дистанційна 

19.10-06.11.2015 р. 

 
 

очно-
дистанційна 

06.06-24.06.2016 р. 

44 Учителі-логопеди ДНЗ                                  3 гр. 
очно-

дистанційна 
14.03-01.04.2016 р. 

  
очно-

дистанційна 
16.05-03.06.2016 р. 

  
очно-

дистанційна 
06.06-24.06.2016 р. 

45 Учителі-дефектологи ДНЗ                           1 гр. очна 25.02-09.03.2016 р. 

46 Вихователі ДНЗ з вищою освітою             21 гр. 
очно-

дистанційна 
07.09-25.09.2015 р. 

  
очно-

дистанційна 
28.09-16.10.2015 р. 
 

 
  

очно-
дистанційна 

19.10-06.11.2015 р. 

  
очно-

дистанційна 
09.11-27.11.2015 р. 

  
очно-

дистанційна 
30.11-18.12.2015 р. 

  
очно-

дистанційна 
11.01-29.01.2016 р. 

  
очно-

дистанційна 
01.02-19.02.2016 р. 

  
очно-

дистанційна 
22.02-11.03.2016 р. 

  
очно-

дистанційна 
14.03-01.04.2016 р. 
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очно-

дистанційна 
04.04-22.04.2016 р. 

  
очно-

дистанційна 
16.05-03.06.2016 р. 

47 Вихователі ДНЗ з середньою освітою     16 гр. очна 01.10-14.10.2015 р. 

  
очна 22.10-04.11.2015 р. 

  
очна 12.11-25.11.2015 р. 

  
очна 14.01-27.01.2016 р. 

  
очна 25.02-09.03.2016 р. 

  
очна 07.04-20.04.2016 р. 

  
очна 19.05-01.06.2016 р. 

  
очна 09.06-22.06.2016 р. 

48 Вихователі груп  раннього віку                  7 гр. очна 22.10-04.11.2015 р. 

  
очна 03.12-16.12.2015 р. 

  
очна 04.02-17.02.2016 р. 

  
очна 17.03-30.03.2016 р. 

49 Інструктори фізичної культури ДНЗ          1 гр. очна 10.09-23.09.2015 р. 

50 
Інтегрований курс для інструкторів фізичної 
культури ДНЗ, тренерів з плавання            1 гр. 

очна 
09.06-22.06.2016 р. 

51 Старші медичні сестри ДНЗ                        5 гр. очна 03.12-16.12.2015 р. 

  
очна 17.03-30.03.2016 р. 

  
очна 19.05-01.06.2016 р. 

52 

Педагогічні працівники: 
- що мають учене звання, науковий 
ступінь, звання народного чи 
заслуженого вчителя;  

- переможці ІІ-го та ІІІ-го туру 
Всеукраїнського конкурсу «Учитель 
року»; 

- автори «Творчих педагогічних 
майстерень»; 

- методисти-кореспонденти Інституту 
післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка; 

- педагоги, що здійснюють інноваційну та 
дослідно-експериментальну діяльність; 

- з особливими потребами та інвалідністю. 

 
 
 
 
 
 

дистанційна 
(за 

вмотивованою 
заявою 

педагогічного 
працівника) 

Протягом 
навчального року 

Примітка: *Інтегровані курси сплановані для педагогічних працівників, які, крім 
основного навантаження, мають додаткове навантаження з інших предметів. 
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Додаток 2 
до наказу Департаменту освіти і науки, 
молоді та спорту виконавчого органу 
Київської міської ради  (Київської 
міської державної адміністрації)  
від «21»  липня   2015 р.  № 469 

 

Зразок направлення 
 

Виконавчий орган Київської міської ради 
(Київська міська державна адміністрація) 

Департамент освіти і науки, молоді та спорту 
Київський університет імені Бориса Грінченка 
Інститут післядипломної педагогічної освіти 

НАПРАВЛЕННЯ НА КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ* 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО СЛУХАЧА** 

Прізвище  
Ім'я  
По батькові  

Предмет, що викладає  
Спеціальність за дипломом  
Курс, на який зареєстрований слухач:  
Термін навчання та дата / час початку занять:  
Час реєстрації / код:  

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
Район в якому знаходиться НЗ:  
Назва  навчального закладу:  
Контактний телефон навчального закладу:  
Підпис керівника та печатка навчального 
закладу 
 
_____________________________________ 

(підпис) 
 
_____________________________________ 

(ПІБ керівника) 

ІНФОРМАЦІЯ ІНСТИТУТУ 
 

Адреса: 
м.Київ, просп.Тичини, 

буд. 17, 
тел.+38 (044) 553-16-29. 
http://ippo.kubg.edu.ua/ 

 

*Дане направлення необхідно пред’явити до навчального відділу ІППО КУ імені Бориса Грінченка в перший 
день занять. 

** Увага: всі поля направлення заповнюються автоматично під час реєстрації слухача на порталі  
http://ippo.kubg.edu.ua/ 
 
  
 


