
 
 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 
засідань Вченої ради Інституту 

на 2015-2016 н.р.  
№ 
з/п 

Питання порядку денного Доповідач (-і) 

Серпень 
1 Вибори секретаря Вченої ради Інституту післядипломної 

педагогічної освіти на 2015-2016 навчальному році 
Войцехівський М.Ф. 

2 Про підсумки роботи Інституту післядипломної 
педагогічної освіти в 2014-2015 навчальному році 

Кочерга О.В. 
Коваленко Л.Т. 

3 Про затвердження плану роботи Інституту 
післядипломної педагогічної освіти на 2015-2016 
навчальний рік 

Войцехівський М.Ф. 

4 Про результати роботи Вченої ради Інституту 
післядипломної педагогічної освіти в 2014-2015 
навчальному році 

Пазюк С.А. 

5 Про затвердження плану роботи Вченої ради Інституту 
післядипломної педагогічної освіти на 2015-2016 
навчальний рік 

Івашньова С.В. 

6 Про затвердження стратегії розвитку Інституту 
післядипломної педагогічної освіти і Положення про 
підвищення кваліфікації 

Кочерга О.В. 
Щекатунова Г.Д. 

Вересень 
1 Про впровадження сучасного менеджменту в організацію 

роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Войцехівський М.Ф. 

2 Про організацію навчання дітей із тимчасово окупованих 
територій Луганської, Донецької областей та Автономної 
Республіки Крим у проекті «Відкрита освіта» 

Воротнікова І.П. 

3 Про виконання плану стажування науково-педагогічних 
та атестації педагогічних працівників Інституту 
післядипломної педагогічної освіти в 2015 році. 
Затвердження графіка стажування науково-педагогічних 
та атестації педагогічних працівників Інституту в 2016 
році 

Івашньова С.В. 

Жовтень 
1 Про організаційно-управлінське забезпечення співпраці 

Інституту післядипломної педагогічної освіти з іншими 
структурними підрозділами КУБГ: стан та перспективи 

Івашньова С.В. 

2 Про організацію інноваційної діяльності структурних 
підрозділів Інституту післядипломної педагогічної освіти 

Івашньова С.В. 
Щекатунова Г.Д. 

3 Про затвердження робочої навчальної програми курсу 
«Інформаційно-джерельна база досліджень» (укладач 
Матвійчук О.Є.) 

Кочерга О.В. 



Листопад 
1 Про моделювання навчального процесу на курсах 

підвищення кваліфікації в умовах  реалізації 
дистанційного та змішаного навчання 
 

Кочерга О.В. 
 

2 Про роль структурних підрозділів Інституту 
післядипломної педагогічної освіти у реалізації 
дистанційного та змішаного навчання 

Буренко В.М. 
Якунін Я.Ю. 

3 Про результати завершення роботи щодо реалізації 
наукової теми кафедр Інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

Войцехівський М .Ф. 

4 Про роботу консультаційного центру «Кафедра – школі» 
в міжкурсовий період 

Сафарян С.І. 
Буренко В.М. 

Грудень 
1 Про організацію дослідно-експериментальної роботи 

«Програма професійного розвитку педагогічного 
персоналу навчального закладу»  

Івашньова С.В. 
 

2 Про затвердження науково-дослідної теми Інституту 
післядипломної педагогічної освіти «Теоретико-
методичні основи забезпечення якості післядипломної 
педагогічної  освіти в умовах євроінтеграції» та наукових 
тем структурних підрозділів 

Буренко В.М. 
Левітас Ф.Л. 
Щекатунова Г.Д. 
Якунін Я.Ю. 
Експерти:  
Кочерга О.В. 
Глазова О.П. 
Коваленко Л.Т. 

3 Про схвалення результатів апробації навчально-
методичних матеріалів педагогів та психологів 
дошкільних,  загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів м. Києва  

Івашньова С.В. 

4 Про роль і місце інтегрованих змістових модулів у роботі 
курсів підвищення кваліфікації 

Покатілова О.О. 

Січень 
1 Про показники ефективності соціального партнерства 

Інституту післядипломної педагогічної освіти і програма 
його розвитку в контексті сучасних тенденцій і 
конкурентних умов 

Кочерга О.В. 

2 Про оцінювання ефективності навчально-методичної, 
науково-методичної та організаційно-методичної  
діяльності науково-педагогічних працівників 

Щекатунова Г.Д. 

3 Про  забезпечення якості шкільної початкової освіти як 
складової  процесу оновлення освітньої системи м. Києва 

Кравчук Л.В. 

4 Про оновлення та розробку змісту навчальних програм 
для КПК на компетентнісних засадах 

Щекатунова Г.Д. 

5 Про схвалення результатів апробації навчально-
методичних матеріалів педагогів та психологів 
дошкільних,  загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів м. Києва 

Кочерга О.В. 

Лютий 
1 Про організацію та перебіг підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, що перебувають на тимчасово 
окупованих територіях Луганської, Донецької областей та 
Автономної Республіки Крим у проекті «Відкрита освіта» 

Кочерга О.В. 

2 Про адаптацію та самореалізацію молодих педагогів в 
освітньому просторі столиці 
 

Левітас Ф.Л. 



3 Про  забезпечення якості шкільної початкової освіти як 
складової  процесу оновлення освітньої системи м. Києва 
 

Кравчук Л.В. 

4 Про роль психологічної служби в підвищенні кваліфікації 
педагогічних працівників, що перебувають на тимчасово 
окупованих територіях Луганської, Донецької областей та 
Автономної Республіки Крим у проекті «Відкрита освіта» 

Кепканова О.І. 

5 Про виконання Конвенції ООН «Про права людей з 
інвалідністю» в контексті підготовки педагогів м. Києва 

Софій Н.З. 

6 Про підсумки ІІ (міського) етапу Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року – 2016» 

Коваленко Л.Т. 

7 Про схвалення результатів апробації навчально-
методичних матеріалів педагогів та психологів 
дошкільних,  загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів м. Києва  

Івашньова С.В. 

Березень 
1 Про впровадження Міської комплексної цільової 

програми  «Освіта Києва. 2016−2018 роки» 
Буренко В.М. 
Левітас Ф.Л. 
Щекатунова Г.Д. 
Якунін Я.Ю. 

2 Про перебіг навчання дітей із тимчасово окупованих 
територій Луганської, Донецької областей та Автономної 
Республіки Крим у проекті «Відкрита освіта» 

Воротникова І.П. 
 

3 Методичне забезпечення навчання дітей із тимчасово 
окупованих територій Луганської, Донецької областей та 
Автономної Республіки Крим у проекті «Відкрита освіта» 

Філоненко І.О. 
Свирська Т.І. 
Барбазюк О.А. 

4 Про схвалення результатів апробації навчально-
методичних матеріалів педагогів та психологів 
дошкільних,  загальноосвітніх та позашкільних 
навчальних закладів м. Києва  

Івашньова С.В. 

5 Про формування іміджу сучасного викладача інституцій 
системи післядипломної педагогічної освіти в умовах 
інноваційних змін.  

Щекатунова Г.Д. 
 

Квітень 
1 Про методичний супровід упровадження Державних 

стандартів початкової, базової і повної загальної 
середньої освіти 

Кравчук Л.В. 
Свирська Т.І. 
Філоненко І.О. 

2 Про  результати впровадження системи електронного 
документообігу в Інституті післядипломної педагогічної 
освіти 

Якунін Я.Ю. 

3 Про роль оцінювання ефективності діяльності Інституту 
післядипломної педагогічної освіти з метою забезпечення 
його конкурентноспроможного розвитку 

Кочерга О.В. 
Коваленко Л.Т. 

4 Про підготовку до проведення серпневих конференцій у 
2016-2017 навчальному році 

Бойченко В.В. 

5 Про використання технології «перевернутого навчання» 
на курсах підвищення кваліфікації 

Глазова О.П. 

Травень 
1 Про апробацію навчально-методичної літератури  Івашньова С.В. 
2 Про роботу з методистами-кореспондентами кафедр 

Інституту післядипломної педагогічної освіти в 2015-2016 
навчальному році 

Петрощук Н.Р. 

3 Про результати Всеукраїнських учнівських олімпіад у 
2015-2016 навчальному році 
 

Коваленко Л.Т. 



4 Про роль Інституту післядипломної педагогічної освіти в 
організації самоосвітньої діяльності педагогічних 
працівників 

Буренко В.М. 
Левітас Ф.Л. 
Щекатунова Г.Д. 
Якунін Я.Ю. 

Червень 
1 Про якість діяльності Інституту післядипломної 

педагогічної освіти в 2015-2016 навчальному році та 
перспективи розвитку  

Войцехівський М.Ф. 

2 Про результати організації навчання дітей із тимчасово 
окупованих територій Луганської, Донецької областей та 
Автономної Республіки Крим у проекті «Відкрита освіта» 

Воротникова І.П. 

3 Про обрання на конкурсній основі на посади доцента, 
старшого викладача, викладача кафедр Інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

Кочерга О.В. 

4 Про стан реалізації нового формату курсів підвищення 
кваліфікації в 2015-2016 навчальному році 

Кочерга О.В. 

 
 


