
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ
Н А К А З

с Ш /и і$_____ 2017 р.

Про затвердження переліку навчальних закладів 
м. Києва для проведення педагогічної 
практики курсів підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників у 2017/2018 н. р.

На виконання наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 03 липня 2017 року № 680 «Про підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників і керівників навчальних закладів у 2017/2018 
навчальному році в Київському університеті імені Бориса Грінченка» 
та з метою організованого проведення педагогічної практики курсів 
підвищення кваліфікації у 2017/2018 н. р., враховуючи пропозиції управлінь 
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити перелік навчальних закладів м. Києва, на базі яких буде 
проходити педагогічна практика курсів підвищення кваліфікації у 
2017/2018 навчальному році (додаток).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
управління персоналу та правового забезпечення Департаменту освіти 
і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) Бібу Л. М.

В,о.директора Департаменту



Навчальні заклади Дарницького району

№
з/п Спеціальність Навчальні заклади

1-4
Спеціальності ДНЗ: 

завідувачі ДНЗ; вихователі- 
методисти ДНЗ; вихователі 
дошкільних навчальних закладів; 
вихователі груп раннього віку 
ДНЗ

ДНЗ №№ 5, 6, 89, 100 
«Казка», 132, 138, 147, 148, 
215 ім. Т. Лубен ця, 250, 256, 
270, 385, 500 «Абетка», 550, 
620, 634, 678, 696, 773, 791, 
800, «Монтессорі-сад»
ШДС «Пролісок», 
«Перевесло»

5 Вчителі початкових класів, 
вихователі ГПД

СІЛ № 329 «Логос»

6
7

Вчителі фізичної культури 
Тренери-викладачі з видів спорту 
(ДЮСШ)

СШ № 302, Київська 
інженерна гімназія, СШ № 314

8 Вчителі математики Слов’янська гімназія

9 Вчителі інформатики та 
інформаційних технологій

ліцей «Наукова зміна»

10 Вчителі фізики, астрономії Київська інженерна гімназія, 
ліцей «Наукова зміна», 
Слов’янська гімназія, гімназія 
№315

11 Вчителі географії, економіки, 
природознавства

гімназія № 315, гімназія 
№ 290, гімназія № 267

12 Вчителі трудового навчання 
(технологій)

гімназія № 261

13 Вчителі-логопеди ДНЗ ДНЗ № 138

14-

15

Керівники гуртків ЗНЗ, ПНЗ

науково-технічного та дослідно- 
експериментального напрямів

Центр технічної творчості та 
професійної орієнтації 
шкільної молоді

16

17

Керівники гуртків та тренери 
спортивних секцій ЗНЗ, ПНЗ 
спортивного напряму та 
туристсько-краєзнавчої роботи

СШ № 302, Київська 
інженерна гімназія, СШ №314


