
MIHICTEPCTBO ОСВ1ТИ I НАУКИ УКРА1НИ

НАКАЗ
20 / / p .

м. Кшв

Про затвердження списку тренеров 
* • 1 » для шдвшцення квал1ф1кацп

педагопчних пращвниюв та
репональних графшв навчання
педагопчних пращвниюв,
яю навчатимуть учшв перших клас!в
у 2018/2019 i 2019/2020 .
навчальних роках вщповщно
до КонцепщУ «Нова украУнська школа»

В1дповщно до Плану заход1в на 2017—2029 роки i3 запровадження 
КонцепцЙ реал!защ1 державноУ полггики у сфер1 реформування загальноУ 
середньоУ осв1ти «Нова украУнська школа», затвердженого розпорядженням 
Кабшету MmicTpiB УкраУни № 903-р вщ 13 грудня 2017 р., пщпункту 2 пункту 2 
розпорядження Кабшету MiHicTpiB УкраУни «Про додатков1 заходи щодо 
пщвищення квал1ф1кащУ педагопчних пращвниюв у 2018 рощ» вщ 17 шчня 
2018 р. № 17-р та наказу Мипстерства • освгги i науки УкраУни № 34 вщ 
15.01.2018р. «Про деяю оргашзацшш питания щодо пщготовки педагопчних 
пращвниюв для роботи в умовах Ново!' украУнськоУ школи», з метою пщвищення

• • 1 • и  •• • ______________ *методичного та практичного pibhib професшнш компетентноcti педагопчних 
пращвниюв, яю навчатимуть учшв перших клашв у 2018/2019 навчальному рощ,

• • . y  /•  * ■ »  т  1 *ВЩПОВ1ДНО до Концепци «Нова украшська школа»

НАКАЗУЮ:

1. Затвердите список тренер1в для пщвищення квал1фкащУ 
педагопчних пращвниюв вщпов1дно до Концепц1У «Нова украУнська школа», яю 
будуть здшснювати пщготовку репональних тренер1в та педагопчних 
пращвниюв щодо' навчання учшв перших юшлв у 2018/2019 i 2019/2020
навчальних роках (Додаток 1). ,

2. Затвердите регюнальш граф1ки навчання педагопчних пращвниюв, 
яю навчатимуть учшв перших клашв у 2018/2019 i 2019/2020 навчальних роках 
(Додаток 2).



3. ДНУ «1нститут модершзацп зм1сту освгги» (CnipiH О.М.) сформувати
___  •  •  # •  ■списки репойальних тренерш, як1 проидуть навчання на оаз1 заклад]в

шслядипломноУ педагопчноУ осв!ти та до 05.03.2018 р. подати на затвердження 
до МЫстерства ocBira i науки УкраУни.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Министра 
Хобзея П. К.

MiHicTp Л.М. Грнневнч



Додаток 1
до Наказу Мшютерства 
освши i науки Украши 
вiд 27.02.2018 р. № 207

Список TpeHepiB для пщвищення квал1ф1кац11 педагог1чни\ прац1вник1в 
в1дпов1дно до КонцепщУ «Нова украУнська школа», 

якi будуть зд1йснювати пщготовку рег1ональни\ трeнeрiв та пeдагогiчни\ прац1вник1в щодо 
навчання учнiв перших класiв у 2018/2019 i 2019/2020 навчальних роках

№
з/п

П.1.Б. тренера Посада та м ^це роботи тренера

Втницька область
1. Лесша

Олена Вiкторiвна
завщувач вiддiлу початкового навчання Комунального вищого 
навчального закладу «Вiнницька академiя неперервно! освiти 
педагогiчних пращвниюв»

2. Гальчевська 
Наталя Анатолпвна

методист вщдшу початкового навчання Комунального вищого 
навчального закладу «Вшницька академiя неперервно'1 освiти 
педагогiчних пращвниюв»

3. Зима Людмила 
Трохимiвна

методист Комунально! установи «Мiський методичний кабшет» 
Департаменту освши Вшницько! мюько! ради

4. Данилюк Марiя 
Василiвна

учитель початково! школи Комунального закладу «Навчально- 
виховний комплекс: загальноосвiтня школа 1-Ш ступенiв -  гiмназiя 
№30 iм. Т. Шевченка Вшницько! мюько! ради»

Волинська область
5. Муляр Оксана 

Петрiвна
доцент кафедри теорп та методики викладання шкшьних предметiв 
Волинського шституту тслядипломно! педагогично! освiти

6. Никитюк
Лариса Мшентпвна

методист вщдшу початкового навчання та дошкшьного виховання 
Волинського шституту тслядипломно! педагогично! освши

7. Волкова 1рина 
Ростиславiвна

учитель початково! школи Луцько! спецiалiзована школа № 1

8. Олексюк Тетяна 
Юрпвна

учитель початково! школи Луцько! пмназп №4 iменi Модеста 
Левицького

Дшпропетроеська область
9. Писарева

Людмила Василiвна
старший викладач кафедри дошкшьно! та початково! освiти 
Комунального закладу «Дншровська академiя неперервно! освши»

10. Виноградова 
Ольга Микола!вна

старший викладач кафедри дошкшьно! та початково! освiти 
Комунального закладу «Дншровська академiя неперервно! освiти»

11. Букреева Ольга 
Олександрiвна

учитель початково! школи Спещалiзовано! загальноосвшньо! 
школи №44

12. Квартюк Наталiя 
Михайлiвна

учитель початково! школи Криворiзько! спещалiзовано! школи I -  
III ступешв №71

Цонецька область
13. Капiнус Наталiя 

Олександрiвна
завiдувач вiддiлу початково! освши Донецького обласного 
iнституту тслядипломно! педагогично! освiти (м. Слов’янськ)
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14. Зарщький
Олексш Олексшович

зaвiдувaч вщдшу сoцiaльнo-психoлoгiчнoгo супроводу розвитку 
oсoбистoстi Донецького обласного шституту тслядипломно! 
педагопчно! освпи (м. Слов’янськ)

15. Усачова
Ольга В ’ячеслав1вна

методист вiддiлу початково! oсвiти Донецького обласного 
iнституту тслядипломно! педагогично! oсвiти (м. Слов’янськ)

16. Грабпченко Тетяна 
BiKTopiBHa

учитель початково! школи Костянтишвсько! загальноосвпньо! 
школи I-III ступенiв №15 Костянтишвсько! мюько! ради

17. Онщенко 1рина 
Baлентинiвнa

методист Бахмутського мiськoгo методичного кабшету

Житомирська область
18. Зуевська

Тетяна Baлентинiвнa
тренер кар’ерного коучингу Приватного пщприемства «Колос»

19. Шевченко
Валентина
Степашвна

вчитель початково! школи Житомирсько! загальноосвпньо! школи 
1-Ш ступешв №6

20. Бiжaн Тетяна 
Boлoдимиpiвнa

учитель початково! школи Коростенсько! мюько! гймнази 
Житомирсько! oблaстi

21. Бойко Тетяна 
Микола!вна

учитель початково! школи Навчально-виховного комплексу 
«Школа -гiмнaзiя -  лщей» № 10 м. Бердичева

Закарпатська область
22. Гордуз Нaтaлiя 

Олексaндpiвнa
завщувач кaбiнету дошкшьно!, початково! та шклюзивно! oсвiти 
Закарпатського шституту тслядипломно! педагопчно! oсвiти

23. О чка
Biктopiя Iвaнiвнa

методист центру практично! психологи, сощально! роботи та 
корекцшно! oсвiти Закарпатського шституту тслядипломно! 
педагопчно! освпи

24. Юрик Ольга 
Михайшвна

учитель початково! школи Навчально-виховного комплексу 
«Веселка» м. Ужгорода Учитель початкових клаав

3anopi3bKa область
25. Нiкулoчкiнa 

Олена Baсилiвнa
завщувач кафедри початково! освпи Комунального закладу 
«Зaпopiзький обласний шститут тслядипломно! педагопчно! 
освпи» Зaпopiзькo! обласно! ради

26. Андрющенко
Олена
Олексaндpiвнa

старший викладач кафедри початково! освпи Комунального 
закладу «Зaпopiзький обласний шститут тслядипломно! 
педагопчно! освпи» Зaпopiзькo! обласно! ради

27. Петренко Галина 
Biктopiвнa

учитель початково! школи Молочанського навчально-виховного 
комплексу «ЗОШ I-Ш ступешв -  гiмнaзiя»

28. Гуркова Тетяна 
Пaвлiвнa

методист Комунального закладу «Зaпopiзький обласний шститут 
тслядипломно! педагогично! освпи» Зaпopiзькo! обласно! ради

1вано-Франтвська область
29. Адамович 

Галина Микола!вна
викладач кафедри менеджменту та освпшх шновацш 1вано- 
Фpaнкiвськoгo обласного iнституту тслядипломно! педагопчно! 
освпи

30. Загршчук
Лариса Михaйлiвнa

методист з початкового навчання 1вано-Франювського обласного 
шституту тслядипломно! педагогично! освпи

31. Мирошниченко 
Тетяна 1вашвна

директор Приватно! школи-садок «Перша ластйвка» (м. 1вано- 
Франювськ)

32. Валько 1ванна 
Микола!вна

вчитель початково! школи i музичного мистецтва, заступник 
директора з виховно! роботи Овка-Войнтшвського навчально- 
виховного комплексу I-Ш ступешв
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33. Стовпюк Юлiя 
Микола!вна

учитель початково! школи спещалiзовано! школи I-Ш ст. №5 з 
поглибленим вивченням шмецько! мови м. !вано-Франювськ

Кшвська область
34. Ткаченко

Алша Олександрiвна
викладач кафедри педагог1ки, психологи та менеджменту 
дошкшьно! та початково! освгги, методист вiддiлу початково! 
освiти Комунального вищого навчального закладу Ки!всько! 
обласно! ради «Академiя неперервно! осв^и»

35. Романюк
Ольга
Володимирiвна

методист вщдшу початково! освiти Комунального вищого 
навчального закладу Ки!всько! обласно! ради «Академiя 
неперервно! освгги»

36. Куракса Оксана 
Микола!вна

учитель початково! школи Бориспшьського навчально-виховного 
комплексу «Пмназiя «Перспектива» -  загальноосвiтня школа I-II 
ступенiв iменi Володимира Мономаха

Юровоградська область
37. Кондратова 

Вiкторiя Вадимiвна
доцент кафедри дошкшьно! та початково! осв^и Комунального 
закладу «Кiровоградський обласний шститут тслядипломно! 
освiти iменi Василя Сухомлинського»

38. Тiхонова
Наталiя Георговна

старший викладач кафедри дошкшьно! та початково! осв^и 
Комунального закладу «Кровоградський обласний iнститут 
тслядипломно! освiти iменi В. Сухомлинського»

39. Тимофеева 1нна 
Володимирiвна

викладач Комунального вищого навчального закладу 
«Олександршський педагогiчний коледж iменi 
В.О. Сухомлинського»

40. Серпенко Марина 
Сергивна

учитель початково! школи Комунального закладу «Навчально- 
виховане об'еднання «Багатопрофшьний лiцей - фiзико- 
математична школа - загальноосвiтня школа I-III ступенiв №18 - 
центр дитячо! та юнацько! творчостi «Надiя»

Луганська область
41. Стрельцова 

Наталiя Михайлiвна
методист кафедри педагог1ки та психологи Луганського обласного 
шституту тслядипломно! педагогично! освiти

42. Ларiонова 
Наталiя Борисiвна

доцент кафедри педагогiки та психологи Луганського обласного 
iнституту тслядипломно! педагогично! освiти

43. Бондар Ганна 
Вiкторiвна

учитель початково! школи Комунального закладу «НВК «Гарант» 
Лисичансько! мюько! ради

44. Шибкова Олена 
Iванiвна

учитель початково! школи Комунального закладу «НВК «Гарант» 
Лисичансько! мюько! ради

Львiвська область

45. Шиян
Роман Богданович

директор Львiвського обласного iнституту тслядипломно! 
педагопчно! осв^и

46. Волощенко
Ольга
Володимирiвна

старший викладач кафедри педагогiки Львiвського обласного 
iнституту тслядипломно! педагогично! осв^и

47. Козак
Олександра Петрiвна

старший викладач кафедри педагогiки Львiвського обласного 
iнституту тслядипломно! педагогично! осв^и

48. Товкало
Мирослава
Ярославiвна

завiдувач кафедри осв^ньо! полiтики Львiвський обласний 
iнститут тслядипломно! педагопчно! освпи
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49. Банах
Ольга
Володимирiвна

старший викладач кафедри осв^ньо! полiтики Львiвського 
обласного шституту тслядипломно! педагопчно! освiти

50. Розпутна
Ольга
Володимирiвна

вчитель початкових класiв Навчально-виховного комплексу 
«Малюк» (м.Львiв)

51. Зелшська Ольга 
1вашвна

учитель початково! школи Спещалiзовано! загальноосв^ньо! 
школи №73 м. Львова

52. Милян Любов 
Мирославiвна

директор Середньо! загальноосв^ньо! школи №23 м. Львова

Миколаг'вська область
53. Хорпв

Ганна Валерпвна
старший викладач кафедри теорп й методики дошкшьно! та 
початково! осв^и Микола!вського обласного iнституту 
тслядипломно! педагопчно! освiти

54. Довженко 
Ольга Сергивна

методист кафедри теорп й методики дошкшьно! та початково! 
освши Микола!вського обласного iнституту тслядипломно! 
педагопчно! освiти

55. Смола Оксана 
Микола!вна

учитель початково! школи Микола!всько! загальноосвшньо! школи 
I -  III ступешв № 3

56. Срофеева Тетяна 
Василiвна

учитель початково! школи Микола!всько! загальноосвшньо! школи 
I -  III ступешв № 3

Одеська область
57. Лескова

Ангелша
Анатоливна

старший викладач кафедри психолого-педагопчно! та корекцшно! 
освшиОдеського обласного шституту удосконалення вчителiв

58. Кравець
Наталiя Юривна

завiдувачка науково-методично! лабораторп дошкшьно! та 
початково! освiти Одеського обласного шституту удосконалення 
вчшешв

59. Прокопенко Ганна 
Олександpiвна

учитель початково! школи Одеського навчально-виховного 
комплексу № 13 «Загальноосвшня школа I-III ступенiв-гiмназiя»

60. Баландiна 1рина 
Валерпвна

учитель початково! школи Одеського навчально-виховного 
комплексу № 13 «Загальноосвшня школа I-III ступенiв-гiмназiя»

Полтавська область
61. Крилевець 

Марина Петpiвна
завщувачка вщдшом дошкшьно!, початково! та спещально! освши 
Полтавського обласного iнституту тслядипломно! педагопчно! 
освши iм. М.В. Остроградського

62. Водолазька
Тетяна
Володимиpiвна

старший викладач кафедри менеджменту освши Полтавського 
обласного шституту тслядипломно! педагопчно! освпи 
iм. М.В. Остроградського

63. Токаренко 
Неля Петpiвна

директор Комунального закладу «Полтавський спецiалiзований 
навчально-виховний комплекс №26 «Пеpшi кроки» Полтавсько! 
мюько! ради Полтавсько! областi»

64. Геращенко 
Свiтлана Iванiвна

учитель початково! школи Комунального закладу «Полтавський 
спецiалiзований навчально-виховний комплекс № 26 «Пеpшi 
кроки» Полтавсько! мюько! ради Полтавсько! обласп»

65. Ворок Наталiя 
Олександpiвна

учитель початково! школи Каpлiвсько! загальноосвшньо! школи I- 
III ступенiв №4 Каpлiвсько! районно! ради Полтавсько! обласп

Нвненська область
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66. Андршчук
Валентина
ВшторГвна

методист кабшету дошкшьно! та початково! осв1ти Р1вненського 
обласного 1нституту тслядипломно! педагогично! осв1ти

67. Салтишева 
В1ктор1я Михайшвна

зав1дувач каб1нету дошкшьно! та початково! осв1ти Р1вненського 
обласного шституту тслядипломно! педагогично! осв1ти

68. Меркотан Лариса 
!вашвна

заступник директора з навчально-виховно! роботи, вчитель 
початково! школи ЗагальноосвГтньо! школи №18 м. Р1вне

Сумська область
69. Лавська

Алла Михайшвна
старший викладач кафедри дошкшьно! та шкшьно! осв1ти 
Комунального закладу «Сумський обласний !нституту 
тслядипломно! педагопчно! освши»

70. Декунова
Зоя Володимир1вна

старший викладач кафедри дошкшьно'! та шкшьно! осв1ти 
Комунального закладу «Сумський обласний шституту 
тслядипломно! педагогично! освши»

71. Юрченко Оксана 
Михайшвна

заступник директора з навчально-виховно! роботи, вчитель 
початково! школи Конотопсько! спещал1зовано! школи I-III 
ступен1в №3

72. Гетьман Оксана 
Микола!вна

заступник директора з навчально-виховно! роботи Охтирсько! 
загальноосвшньо! школи I-III ст. №8

Тернотльська область
73. Кордуба

НаталГя ЯрославГвна
методист вщдшу дошкшьно!, початково!, спещально! та 
шклюзивно! осв1ти Тернопшьського обласного комунального 
!нституту тслядипломно! педагогично! освши

74. ГордГюк
Над1я Мирослав1вна

методист з початково! освши Терноп1льського обласного 
комунального !нституту тслядипломно! педагогично! освши

75. Флшта НаталГя 
Володимир1вна

учитель початково! школи Збаразько! загальноосвшньо! школи I-III 
ст. №1

76. Добровольська 
Оксана Михайшвна

заступник директора з навчально-виховно! роботи, вчитель 
початково! школи Тернопшьсько! загальноосвггньо! школи №14 !м. 
Б. Лепкого

Хартвська область
77. Ротфорт

Д1ана ВшторГвна
методист центру громадянського виховання Комунального вищого 
навчального закладу «Хартвська академ1я неперервно! осв1ти»

78. Гезей
Ольга МихайлГвна

старший викладач кафедри методики дошкшьно! та початково! 
освши Комунального вищого навчального закладу «Хартвська 
академ1я неперервно! освгги»

79. Стараг1на 
1рина Петр1вна

заступник директора з науково-методично! роботи Незалежного 
науково-методичного центру «Розвиваюче навчання»

80. Колосок В1ктор1я 
ВшторГвна

учитель початково! школи Близнютвсько! загальноосвшньо! школа 
I-III ступешв Лоз1всько! районно! ради

Херсонська область
81. Стребна

Ольга
Володимир1вна

доцент кафедри теорГ! i методики дошкшьно! та початково! освши 
й психологи КВНЗ «Херсонська академiя неперервно! освгги» 
Херсонсько! обласно! ради

82. Клюева
Там1ла Микола!вна

завщувач науково-методично! лабораторГ! початково! освши КВНЗ 
«Херсонська академГя неперервно! освши» Херсонсько! обласно! 
ради
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83. Афанааада 
Оксана Микола!вна

учитель початково! школи Опорного закладу Скадовського 
навчально-виховного комплексу «Академiчна riмназiя» 
Скадовсько! районно! ради Херсонсько! областi Скадовського 
освпнього округу

84. Волик Катерина 
Володимирiвна

методист Управлiння освпи Херсонсько! мюько! ради

85. Ситарук Ольга 
Микола!вна

учитель початково! школи Скадовського навчально-виховного 
комплексу «Академiчна riмназiя» Херсонсько! областi

Хмельницька область
86. Галас

Антонша Вiкторiвна
завiдувач навчально-методичним центром дошкшьно!, початково!, 
спещально! та шклюзивно! освiти Хмельницького обласного 
шституту тслядипломно! педагопчно! освiти

87. Гулько
Галина Впалпвна

старший викладач кафедри теорп та методик дошкшьно! та 
початково! освпи Хмельницького обласного шституту 
тслядипломно! педагогично! освiти

88. Цюзш 1рина 
Леонвдвна

учитель початково! школи Хмельницько! спецiалiзовано! школи I 
ступеня № 30

89. Бeлiкова Наталiя 
Володимирiвна

учитель початково! школи Хмельницько! спецiалiзовано! школи I 
ступеня № 30

Черкаська область
90. Чорновiл

Вiкторiя
Олександрiвна

методист вщдшу початково! освпи Комунального навчального 
закладу «Черкаський обласний шститут тслядипломно! освпи 
педагогiчних працiвникiв Черкасько! обласно! ради»

91. Добровольська 
Людмила Насибiвна

завiдувач вiддiлу початково! освпи Комунального навчального 
закладу «Черкаський обласний шститут тслядипломно! освпи 
педагогiчних пращвниюв Черкасько! обласно! ради»

92. Кириленко Вiкторiя 
Микола!вна

учитель початково! школи Черкасько! спецiалiзовано! школи I-III 
ступенiв №33 iменi Василя Симоненка

93. Сигида Свплана 
Вiкторiвна

методист з питань дошкшьно! та початково! освпи Управлiння 
освiти, молодi та спорту Смшянсько! мюько! ради Черкасько! 
области

Чертвецька область
94. Ящук

Марина Георглвна
методист Iнституту тслядипломно! педагопчно! освiти 
Чертвецько! областi, НМЦ практично! психологи! та сощально! 
роботи

95. Унгурян 
1рина Корнлвна

викладач кафедри педагогики психологи! та теорп управлшня 
освiтою Iнституту тслядипломно! педагопчно! освпи 
Чертвецько! областi

96. Соснiна 1рина 
Володимирiвна

учитель початково! школи Середньо! загальноосвпньо! школи I-II 
ступетв с. Бабин, Кельменецький р-н, Чертвецько! областi

97. Донська Анастасiя 
Юрпвна

учитель початково! школи Загальноосвпньо! школи №8 м. Чершвщ

Чернтвська область
98. Красногор 

Тетяна Федорiвна
методист вiддiлу дошкшьно! та початково! освпи Черншвського 
обласного шституту тслядипломно! педагогично! освпи iменi 
К.Д. Ушинського

99. Шоколенко 
Любов Микола!вна

методист вщдшу дошкшьно! та початково! освпи Черншвського 
обласного шституту тслядипломно! педагогично! освпи iменi 
К.Д. Ушинського
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100. Сиромятшкова Юлiя 
Олександрiвна

учитель початково! школи Прилуцько! загальноосвшньо! школи I- 
III ступешв № 9 Прилуцько! мюько! ради

101. Лшовець Олена 
В ’ячеслав1вна

учитель початково! школи Прилуцько! гймнази №1 iменi Георгiя 
Вороного Прилуцько! мюько! ради

м. Кшв
102. Полякова 

Олена Васишвна
методист Iнституту тслядипломно! педагогично! освiти Ки!вського 
унiверситету iменi Бориса Грiнченка

103. Кравчук
Лариса
Володимирiвна

старший викладач кафедри методики та психологи дошкшьно! i 
початково! освiти Iнституту тслядипломно! педагогично! освiти 
Ки!вського унiверситету iменi Бориса Гршченка

104. Луценко 
1нна Василiвна

науковий спiвробiтник лаборатори проблем шклюзивно! освiти 
Iнституту спещально! педагогики НАПН Укра!ни

105. Грiневич
Жанна
Володимирiвна

вчитель початково! школи Бшоцерювсько! загальноосвшньо! 
школи I-III ступешв Бшоцерювсько! мюько! ради Ки!всько! 
области

106. Лотоцька
Алевтина Вiкторiвна

головний спецiалiст Департаменту загально! середньо! та 
дошкшьно! освiти Мiнiстерства освши i науки Укра!ни

107. Пархоменко 
Наталiя Свгешвна

начальник вщдшу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змюту дошкшьно! i початково! освiти у Новш 
украшськш школi ДНУ Институт модершзаци змiсту освши» МОН 
Укра!ни

108. Тарнавська 
Свiтлана Степанiвна

завiдувач сектору дидактико-методичного супроводу модершзаци 
змiсту освiти вiддiлу наукового та навчально-методичного 
забезпечення змюту дошкшьно! i початково! освiти у Новiй 
украшськш школi ДНУ Институт модершзаци змюту освши» МОН 
Укра!ни,

109. Гончаренко 
Наталiя Микола!вна

завiдувач сектору вщдшу роботи з закладами тслядипломно! 
педагопчно! освши ДНУ Институт модершзаци змюту освши» 
МОН Укра!ни

110. Малiкова
Свiтлана

Олександрiвна

науковий ствробшник вiддiлу роботи iз закладами 
тслядипломно! педагогично! освши ДНУ Институт модершзаци 
змiсту освши» МОН Укра!ни

111. Гайдамака Олена 
Василiвна

старший науковий спiвробiтник сектору оргашзацшно- 
методичного забезпечення упровадження оновленого змюту 
дошкшьно! та початково! освiти вщдшу наукового i навчально- 
методичного забезпечення змюту дошкшьно! i початково! освши в 
Новiй украшськш школi, кандидат педагопчних наук, ДНУ 
Институт модершзаци змюту освши» МОН Укра!ни

112. Юрманова Тетяна 
Валеривна

методист вищо! категори сектору дидактико-методичного 
супроводу модершзаци змюту освiти вiддiлу наукового i 
навчально-методичного забезпечення змiсту дошкшьно! i 
початково! освiти в Новш украшськш школi ДНУ Институт 
модершзаци змюту освши» МОН Укра!ни

113. Кравчинська 
Тетяна Сергивна

старший викладач кафедри фшософи i освши дорослих, кандидат 
педагогiчних наук Центрального шституту тслядипломно! 
педагопчно! освiти ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освши» 
НАПН Укра!ни
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114. Сидоренко 
В1ктор1я В1ктор1вна

зав1дувач кафедри фшософп i осв1ти дорослих, доктор 
педагопчних наук, професор Центрального iнституту 
тслядипломно! педагопчно! освiти ДВНЗ «Ушверситет 
менеджменту освши» НАПН Укра'ни

115. Махновець 
Юл1я Анатолпвна

завiдувач кафедри фшософп i освiти дорослих,методист вищо! 
категорп Центрального iнституту тслядипломно! педагогично! 
освiти ДВНЗ «Ушверситет менеджменту освши» НАПН Укра'ни

116. С о ф т
Натал1я Зшовпвна

директор Всеукра!нського фонду «Крок за кроком»

117. Найда
Юл1я Михайл1вна

координатор освшшх проектiв Всеукра!нського фонду «Крок за 
кроком»

118. Прист1нська 
Марина Серглвна

заступник директора з навчально-виховно! роботи Навчально- 
виховного комплексу «Новопечерська школа»

119. Большакова 
1нна Олекспвна

методист Навчально-виховного комплексу «Новопечерська 
школа»

120. Добрянська1рина 
Васил1вна

учитель початково! школи Спецiалiзовано! школи № 264 з 
поглибленим вивченням англшсько! мови, Деснянського району м. 
Киева

121. Янковська 1нна 
Микола'вна

доцент кафедри педагопки i методики початкового навчання 
Нащонального педагогiчного унiверситету iменi М.П. Драгоманова
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Додаток 2
до Наказу Мшютерства 
осв^и i науки Украши 
вiд 27.02.2018 р. № 207

Регюнальш графики 
навчання педагопчних прац1вник1в, 

я к  навчатимуть учнiв перших класiв 
у 2018/2019 i 2019/2020 навчальних роках

№
з/п

Назва регюну Повна назва 
регюнального закладу 

шслядипломно’1  

педагопчноУ освiти

Керiвник
регiонального

закладу
шслядипломно’1  

педагоИчноУ освiти

Настановна 
очна сесiя

Друга
очна сесiя

Шдсумкова 
очна сесiя

дистанцийна 
складова 

Програми -  
он-лайн курс

1. Вшницька Комунальний вищий 
навчальний заклад 
«Вшницька академiя 
неперервно'1 осв^и»

Дровозюк Степан 
1ванович, ректор, 
доктор iсторичних 
наук, професор

сiчень -  
березень
2018 р.

березень
2018 р.

кв^ень -  
липень
2018 р.

01.02.18 р.
15.06.18 р.

2. Волинська Волинський iнститут 
тслядипломно'1 
педагопчно'1 освiти

Олешко Петро 
Степанович, ректор, 
кандидат шторичних 
наук, доцент

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

3. Дншропетровська Комунальний заклад 
«Дншровська академiя 
неперервно'1 осв^и»

Романенко Михайло 
Iллiч, ректор, доктор 
фшософських наук, 
професор

лютий -  
березень
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

4. Донецька Донецький обласний 
шститут тслядипломно'1 
педагопчно'1 освiти

Бодик Остап 
Петрович, в.о. 
ректора, кандидат 
фшолопчних наук, 
доцент

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

5. Житомирська Житомирський 
обласний шститут

Смапн 1гор 1ванович 
ректор, доктор

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.



тслядипломно! 
педагопчно! освiти

педагогiчних наук, 
доцент

6. Закарпатська Закарпатський шститут 
тслядипломно! 
педагопчно! освiти

Палько Тетяна 
Васишвна, директор, 
кандидат
психологiчних наук

лютий
2018 р.

березень -  
квпень
2018 р.

травень -  
червень
2018 р

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

7. 3anopi3bKa Запорiзький обласний 
iнститут тслядипломно! 
педагопчно! освпи

Гура Тетяна Свгешвна 
в.о. ректора, доктор 
психолопчних наук, 
професор

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

8. 1в ано-Франювська Iвано-Франкiвський 
обласний iнститут 
тслядипломно! 
педагопчно! освiти

Зуб'як Роман 
Миколайович 
ректор, кандидат 
педагопчних наук

березень
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

9. Ки!вська Комунальний вищий 
навчальний заклад 
Ки!всько! обласно! ради 
«Академiя неперервно! 
освпи»

Осадчий 1ван 
Григорович, ректор 
доктор педагогiчних 
наук

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

10. Кiровоградська Комунальний заклад 
«Юровоградський 
обласний iнститут 
тслядипломно! 
педагопчно! освiти 
iменi Василя 
Сухомлинського»

Корецька Людмила 
Вiкторiвна, директор

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

11. Луганська Луганський обласний 
iнститут тслядипломно! 
педагопчно! освпи

Цимбал 1рина Iванiвна 
ректор, кандидат 
педагопчних наук, 
доцент

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

12. Львiвська Львiвський обласний 
iнститут тслядипломно! 
педагопчно! освпи

Шиян Роман 
Богданович, директор, 
кандидат бюлопчних 
наук

листопад 
2017 р.

березень -  
квпень
2018 р.

травень -  
червень
2018 р

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

13. Микола!вська Микола!вський 
обласний шститут

Шуляр Василь 
1ванович

лютий
2018 р.

квпень
2018 р.

травень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.



тслядипломно! 
педагопчно! освпи

директор, доктор 
педагогiчних наук 
доцент

14. Одеська Одеський обласний 
iнститут удосконалення 
B4rn^iB

Кавалеров Володимир 
Анатолшович, 
директор, кандидат 
педагогiчних наук, 
доцент

лютий -  
березень
2018 р.

березень -  
квпень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

15. Полтавська Полтавський обласний 
iнститут тслядипломно! 
педагопчно! освiти 
iM. .В.Остроградського

Зелюк Вiталiй 
Володимирович, 
ректор, кандидат 
педагопчних наук, 
доцент

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

16. PiBHeHCbKa Рiвненський обласний 
iнститут тслядипломно! 
педагопчно! освiти

Чернiй Алла 
Леонвдвна
в.о. ректора, кандидат 
полпичних наук, 
доцент

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

17. Сумська Сумський обласний 
iнститут тслядипломно! 
педагопчно! освпи

Нiкiтiн Юрiй 
Олександрович 
ректор, доктор 
юторичних 
наук, доцент

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

травень -  
червень
2018 р

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

18. Тернопшьська Тернопiльський 
обласний комунальний 
iнститут тслядипломно! 
педагопчно! освпи

Петровський
Олександр
Миколайович,
директор
кандидат тторичних 
наук

лютий -  
березень

2018 р.

березень -  
квпень
2018 р.

травень -  
червень
2018 р

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

19. Харювська Комунальний вищий 
навчальний заклад 
«Харювська академiя 
неперервно! освпи»

Покроева Любов 
Денисiвна, ректор, 
кандидат 
педагогiчних наук

лютий -  
березень

2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

20. Х ерсонська Комунальний вищий 
навчальний заклад 
«Херсонська академiя

Зубко Анатолш 
Миколайович, ректор, 
доктор фшософських

лютий -  
березень

2018 р.

березень -  
квпень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.



неперервно! осв^и» наук,
професор

21. Хмельницька Хмельницький обласний 
шститут тслядипломно! 
педагопчно! освiти

Берека Вштор 
Свгенович, ректор, 
доктор юторичних 
наук

лютий -  
березень

2018 р.

березень -  
кв^ень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

22. Черкаська Комунальний 
навчальний заклад 
«Черкаський обласний 
iнститут тслядипломно! 
освiти педагопчних 
працiвникiв Черкасько! 
обласно! ради»

Чепурна Наталiя 
Миколшвна, ректор 
кандидат 
педагопчних 
наук, доцент

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

23. Чершвецька Чершвецький обласний 
iнститут тслядипломно! 
педагопчно! осв^и

Бшянш Григорiй 
1ванович, директор, 
кандидат
педагопчних наук, 
доцент

лютий
2018 р.

березень -  
кв^ень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

24. Черншвська Чернiгiвський обласний 
iнститут тслядипломно! 
педагопчно! освiти 
iменi К.Д.Ушинського

Залюький Анатолш 
Андрiйович, ректор, 
кандидат 
фшософських 
наук, доцент

лютий -  
березень

2018 р.

березень -  
кв^ень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.

25. м. Ки1в 1нститут тслядипломно! 
педагопчно! 
освiти Кшвського 
унiверситету iменi 
Бориса Грiнченка

Войцехiвський 
Михайло Федорович 
директор, 
кандидат 
педагопчних 
наук доцент

лютий
2018 р.

березень
2018 р.

червень
2018 р.

01.02.18 р. -
15.06.18 р.


