РІВНЕНСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

НАКАЗ
18.06.2018

Рівне

№105

Про підготовку вчителів початкових класів,
які навчатимуть учнів перших класів
у 2018/2019 навчальному році за програмою
науково-педагогічного проекту «Інтелект України»
Відповідно до Положення про порядок здійснення інноваційної
освітньої діяльності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 07.11.2000 № 522, зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 26.12.2000 за № 946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352), враховуючи накази
Міністерства освіти і науки України від 02.11.2016 № 1319 «Про проведення
всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація комгіетентнісного
підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі
загальноосвітніх навчальних закладів», від 18.05.2017 № 714 «Про
завершення дослідно-експериментальної роботи за темою «Розробка та
апробація навчально-методичного забезпечення реалізації науковопедагогічного проекту «Інтелект України» в основній школі загальноосвітніх
навчальних закладів» на базі комунального закладу «Харківська гімназія
№169 Харківської міської ради Харківської області», від 09. 08. 2017 № 1138
«Про внесення зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від
02.11.2016 № 1319», від 14.08.2017 № 1171 «Про завершення І етапу
всеукраїнського експерименту за темою «Реалізація компетентнішого
підходу в науково-педагогічному проекті «Інтелект України» на базі
загальноосвітніх навчальних закладів», Плану заходів на 2017 - 2029 роки із
запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»,
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13.12.2017
№ 903-р, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 17-р
«Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних
працівників у 2018 році», наказів Міністерства освіти і науки України від
15.01.2018 року № 34 «Про деякі організаційні питання щодо підготовки

педагогічних працівників для роботи в умовах Нової української школи», від
15.01.2018 року № 36 «Про затвердження Типової освітньої програми
організації і проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників
закладами післядипломної педагогічної освіти», наказів управління освіти
Рівненської обласної державної адміністрації від 14.02.2018 року № 56 «Про
внесення змін до Плану-графіку підвищення кваліфікації вчителів початкової
школи, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році»
від 07.06.2018 року № 281 «Про внесення змін до Плану-графіку підвищення
кваліфікації вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів
у 2018-2019 навчальному році», та з метою виконання вибіркової частини
Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладами післядипломної педагогічної освітй
НАКАЗУЮ:
1. Здійснити підготовку вчителів початкових класів, які навчатимуть
учнів перших класів4у 2018/2019 навчальному році за програмою науковопедагогічного проекту «Інтелект України», у період з 19.06.2018 року по
22.06.2018 року.
2. Затвердити навчально-тематичний план підготовки вчителів
початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019
навчальному році за програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект
України», враховуючи Типову освітню програму організації і проведення
підготовки вчителів початкових класів, які навчатимуть учнів перших класів
у 2018/2019 навчальному році, затверджену наказом Міністерства освіти і
науки України від 15.01.2018 року №36, та навчально-тематичні плани
курсів для вчителів проектних класів початкової та основної школи,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 18.05.2017
№714 (додаток 1).
3. Залучити тренерів для підвищення кваліфікації вчителів початкових
класів, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному році за
програмою науково-педагогічного проекту «Інтелект України» і є тренерами
відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 27.02.2018
№ 207, від 19.03.2018 № 252.
4. Затвердити список учителів проектних класів початкової школи,
укладений на основі заявок відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення, органів управління освітою ОТГ.
(додаток 2).
5. Начальникам відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення, органам управління освітою ОТГ
сприяти участі вчителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших
класів у 2018/2019 навчальному році за програмою науково-педагогічного
проекту «Інтелект України», згідно з додатком 2 у підвищенні кваліфікації на
базі Рівненського ОІІІІІО.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з
науково-методичної роботи Н. А. Мельник.

Додаток 1
до наказу РОІППО від 18.06.2018 №105
Навчально-тематичний план
підвищення кваліфікації вчителів перших класів, які працюватимуть
за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»
Пояснювальна записка
Навчально-тематичний план підвищення
кваліфікації вчителів
перших класів, які працюватимуть за науково-педагогічним проектом
«Інтелект України», укладений на основі Закону України «Про освіту»,
«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», а також з
урахуванням вимог нормативних документів щодо післядипломної
педагогічної освіти, кваліфікаційних характеристик та напрямів і змісту
функціональної діяльності вчителів початкової школи, наказів
Міністерства освіти і науки України з питань упровадження
всеукраїнського ^науково-педагогічного проекту «Інтелект України» в
практику роботи закладів загальної середньої освіти.
Метою підвищення
кваліфікації вчителів перших класів, які
працюватимуть за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», є
опанування*
теоретико-методологічних, методичних та практичних
основ імплементації в практику роботи початкової школи основних
положень компетентнісного підходу.
У навчально-тематичному плані передбачені теми, які свідчать про
оновлення змісту, методів, форм і засобів національної системи освіти
відповідно до Концепції «Нова українська школа», цивілізаційних
викликів XXI ст., основних положень БТЕМ-освіти і педагогіки
гуманізму, надбання сучасної психології, педагогіки, вікової фізіології.
Навчально-тематичний план містить 3 модулі: соціальногуманітарний, професійний та контрольно-аналітичний.
Соціально-гуманітарний
модуль
забезпечує
формування
компетентності вчителів із питань нормативно-правової бази загальної
середньої освіти, філософії освіти, охорони дитинства, збереження та
зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу тощо.
Професійний модуль спрямований на формування в учителів
готовності до роботи за науково-педагогічним проектом «Інтелект
України» і містить питання, пов’язані з методологією, теорією,
методикою та практикою навчання, виховання та розвитку
учнів
початкової школи.
Діагностико-аналітичний модуль спрямований на визначення рівня
професійної компетентності вчителів із питань організації освітнього
процесу в початковій школі за науково-педагогічним проектом Інтелект
України» та передбачає складання заліку.

Навчально-тематичний план розрахований на вчителів перших
класів, які працюватимуть за науково-педагогічним проектом «Інтелект
України» (денна форма навчання,ЗО год).
Навчально-тематичний план
підвищення кваліфікації вчителів перших класів, які працюватимуть
за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»
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українська школа»
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2.4

Теоретико-методологічні та методичні
основи навчання української мови за
науково-педагогічним проектом
«Інтелект України»
Теоретико-методологічні та методичні
основи навчання математики за
науково-педагогічним проектом
«Інтелект України»
Теоретико-методологічні та методичні
основи навчання предмета «Я пізнаю
світ» за науково-педагогічним
проектом «Інтелект України»

2.5

Організація роботи з батьками учнів
1класів

2.6

Збереження та зміцнення здоров’я
учасників освітнього процесу
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Додаток 2
до наказу РОІППО від 18.06.2018 №105

Список
учителів початкових класів, які навчатимуть учнів 1-их класів
у 2018 - 2019 навчальному році за програмою науково-педагогічного
проекту «Інтелект України»
№ з /п

П р і з в и щ е , і м ’я , п о

. Н а з в а р а й о н у , м іс т а ,

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Баран
Тамара Степанівна
Шоха Олена
Святославівна
Мороз Наталія
Сергіївна
Данилюк Ольга
Олександрівна
Брега Ніна Іванівна
Грибчук Світалана
Миколаївна
Лапчук Віра
Богданівна

8.

Прокопець Людмила
Ярославівна
9. Іванюк Лариса
Василівна
10. Воронко Марія
Володимирівна
11. Крупко Наталія
Миколаївна
12. Тишина Вікторія
Вікторівна
13. Лелюх Тетяна
Петрівна
14. Кузьменко Дарія
Олегівна

Н азв а зак л аду

отг

батькові

м. Рівне

Рівненська загальноосвітня школіа І - III
ступенів № 3 Рівненської міської ради

м. Рівне

Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської
міської ради

м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне

Рівненська гуманітарна гімназія Рівненської
міської ради
Рівненський навчально-виховний комплекс
№ 12 Рівненської міської ради
Рівненський навчально-виховний комплекс
№ 12 Рівненської міської ради
Рівненський навчально-виховний комплекс
№ 12 Рівненської міської ради
Рівненський навчально-виховний комплекс
№ 12 Рівненської міської ради
Рівненський навчально-виховний комплекс
№ 12 Рівненської міської ради
Рівненський навчально-виховний комплекс
№ 12 Рівненської міської ради
Рівненська загальноосвітня школа І - III
ступенів № 13 Рівненської міської ради
Рівненський навчально-виховний комплекс
№ 14 Рівненської міської ради
Рівненська спеціалізована школа І - III
ступенів № 15 Рівненської міської ради
Рівненська спеціалізована школа І -III
ступенів № 15 Рівненської міської ради
Рівненський навчально-виховний комплекс

№ 19 Рівненської міської ради

15. Зінчук Ольга
Василівна

м. Рівне

Рівненська загальноосвітня школа І - III
ступенів № 22 Рівненської міської ради

16. Поліщук Лариса
Петрівна

м. Рівне

Рівненська загальноосвітня школа І - III
ступенів № 23 Рівненської міської ради

м. Рівне

Рівненська загальноосвітня школа І - III
ступенів № 25 Рівненської міської ради

17. Сафронюк Інна
Іванівна

18. Миргородська Лариса
Анатоліївна
19. Дмитрук Анастасія
Ярославівна
20. Панас Любов Петрівна
21. Макоє^ов Олександр
Борисович
22. Гринчук Оксана
Василівна
23. Сяська Лариса
Іванівна
24. Канська Катерина
Володимирівна
25. Чайка Галина
Антонівна
26. Петрина Іванна
Леонідівна
27. Максимчук Лариса
Євгенівна
28. Киричук Наталія
Олексіївна
29. Самчук Оксана
Іванівна
ЗО. Павлкж Ірина
Миколаївна
31. Варварук Людмила
Олексіївна
32.
Бояр Ніна Олексіївна
33. Кожевнікова Оксана
Анатоліївна

34. П'янкова Людмила
Михайлівна

м. Рівне
м. Рівне
м. Рівне
м. Варані
м. Варані
м. Варані
м. Варані
м. Острог
Гощанський район
Здолбунівський
район
Здолбунівський
район
Рівненський район

Рівненський район
Рівненський район

Радивилівська ОТГ

Радивилівська ОТГ

Крупецька ОТГ

Рівненський навчально-виховний комплекс
№ 26 Рівненської міської ради
Рівненський навчально-виховний комплекс
№ 26 Рівненської міської ради
Рівненська загальноосвітня школа І - III
ступенів № 27 Рівненської міської ради
Вараська загальноосвітня школа І - III
ступенів №1 Вараської міської ради
Вараська загальноосвітня школа І - III
ступенів № 1 Вараської міської ради
Вараська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 3 Вараської міської ради
Вараська загальноосвітня школа І - III
ступенів № 3 Вараської міської ради *
Острозький навчально-виховний комплекс
«Школа І - III ступенів - гімназія»
Острозької міської ради
Гощанська районна гімназія Гощанської
районної ради
Здолбунівська загальноосвітня школа І
ступеня №7 Здолбунівської районної ради
Здолбунівська загальноосвітня школа І
ступеня №7 Здолбунівської районної ради
Оржівський навчально-виховний комплекс
«школа-колегіум» Рівненської районної
ради
Квасилівський навчально-виховний
комплекс «школа - ліцей» Рівненської
районної ради
Зорянський НВК «школа - гімназія»
Рівненської районної ради
Радивилівський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І - III
ступенів № 1 - гімназія» Радивилівської
міської ради
Радивилівський навчально-виховний
комплекс «Загальноосвітня школа І - III
ступенів № 2 - ліцей» ім. П. Г. Стрижака
Радивилівської міської ради
Опорний заклад «Крупецька
загальноосвітня школа І - III ступенів
Крупецької сільської ради Радивилівського
району

