
 

 

 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 
 

09.04.2019 м. Суми № 245-ОД 
 

 

Про затвердження списків тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів, які 

пройшли підготовку для підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» 

 

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 27.02.2018 

№ 207 «Про затвердження списку тренерів для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та регіональних графіків навчання педагогічних 

працівників, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 та 2019/2020 

навчальних роках відповідно до Концепції «Нова українська школа»», від 

27.02.2018 № 208 «Про організацію та проведення підготовки вчителів 

іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 навчальному 

році, закладами післядипломної педагогічної освіти до викладання іноземних 

мов (англійської, німецької, французької) відповідно до Концепції «Нова 

українська школа»», від 19.03.2018  № 252 «Про затвердження списку 

регіональних  тренерів для підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

які навчатимуть учнів перших класів у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках 

відповідно до Концепції «Нова українська школа»», від 13.12.2018                               

№ 1389  «Про затвердження списку тренерів для організації та проведення 

своєчасного й ефективного підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

які є працівниками закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівцями 

методичних служб, директорами закладів загальної середньої освіти та їх 

заступниками, тренерами та тренерами-педагогами, які проводять супервізію», 

від 01.04.2019 № 415 «Про деякі питання організації у 2019 році підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників у зв’язку із запровадженням Концепції 

реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» та з метою якісної підготовки керівних та 

педагогічних працівників в умовах реформування галузі освіти 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити списки тренерів, тренерів-педагогів, супервізорів, які 

пройшли підготовку для підвищення кваліфікації  керівних та педагогічних 

працівників у зв’язку із запровадженням Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 

школа»: учителів початкової школи; асистентів учителів закладів загальної 

середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням; учителів іноземних 

мов, які навчатимуть учнів початкової школи; фахівців інклюзивно-ресурсних 

центрів (додаються). 



 

 

 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор         В.ГРОБОВА 

 

 

                         С.БИРЧЕНКО  - начальник відділу дошкільної, 

загальної середньої освіти управління 

дошкільної, загальної середньої та 

інклюзивної освіти, позашкільної та 

виховної роботи 

 

 

                      А.АВДЄЄВА  - директор Центру фінансово-

економічного моніторингу та 

технічного забезпечення освітніх 

закладів  

 

 

                      М.ПЄВНЄВА  - головний спеціаліст-юрисконсульт 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Департаменту  

освіти і науки 

09.04.2019 № 245-ОД 
 

Список тренерів,  
які здійснюють підготовку тренерів-педагогів для підвищення кваліфікації  

вчителів початкової школи  
 

№ 
з/п 

Населений 
пункт  

ПІБ Посада Місце роботи 

1 м.Суми Декунова 
Зоя  
Володимирівна 

Старший 
викладач 
кафедри теорії і 
методики змісту 
освіти 

Комунальний заклад 
Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 

2 м.Суми Лавська  
Алла  
Михайлівна 

Старший 
викладач 
кафедри теорії і 
методики змісту 
освіти 

Комунальний заклад 
Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 

3 м.Конотоп Юрченко  
Оксана  
Михайлівна 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи 

Конотопська 
спеціалізована школа     
І-ІІІ ступенів № 3 
Конотопської міської 
ради 
Сумської області 

4 м.Охтирка Гетьман  
Оксана  
Миколаївна 

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної роботи 

Охтирська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 8 
Охтирської міської 
ради 
Сумської області 

 
 

Директор В.ГРОБОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Департаменту  

освіти і науки 

09.04.2019 № 245-ОД 
 

Список тренерів-педагогів, 
які здійснюють підвищення кваліфікації вчителів початкової школи  

 
№ 
з/п 

Населений 
пункт 

ПІБ Посада Місце роботи 

1 Білопільський 
район 

Столярчук  
Марина  
Володимирівна 

Учитель 
початкової 
школи 

Білопільська 
загальноосвітня школа – 
інтернат І-ІІІ ступенів 
імені А.С. Макаренка 
Сумської області 

2 Буринська 
міська рада 

Дзюба  
Надія 
Володимирівна 

Учитель 
початкової 
школи 

Буринська спеціалізована 
школа І-ІІІ ступенів № 2  
імені Ю.М. Лавошника 
Буринської міської ради 
Сумської області 

3 Великописарів-
ський район 

Волошенко 
Наталія  
Олексіївна  

Методист 
районного 
методичного 
кабінету 

Відділ освіти 
Великописарівської 
районної державної 
адміністрації Сумської 
області 

4 Краснопільська 
селищна рада 

Терещенко  
Ніна  
Артемівна 

Заступник 
директора 

Краснопільська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів 
Краснопільської 
селищної ради Сумської 
області 

5 Кролевецький 
район 

Штацька  
Людмила  
Вікторівна 

Методист 
відділу 
освіти 

Відділ освіти 
Кролевецької районної 
державної адміністрації  
Сумської області 

6 Недригайлівська 
селищна рада 

Шевченко  
Ольга  
Василівна 

Заступник 
директора 

Недригайлівська 
спеціалізована 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів  
Недригайлівської 
селищної ради Сумської 
області 

7 Новослобідська 
сільська рада 
Путивльського 
району 

Сахно  
Оксана  
Іванівна 

Завідувач 
методичним 
кабінетом 

Відділ освіти 
Новослобідської 
сільської ради Сумської 
області 
 



 

 

 

 

8 Роменський 
район 

Бірюк  
Людмила  
Григорівна 

Учитель 
початкової 
школи 

Гаївська філія 
(загальноосвітня школа  
І-ІІ ступенів) Опорного 
навчального закладу 
«Хмелівський навчально-
виховний комплекс:  
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний 
заклад Роменської 
районної ради Сумської 
області» 

9 Степанівська 
селищна рада 
Сумського 
району 

Арнаутова  
Ніна  
Олексіївна 

Учитель 
початкової 
школи 

Степанівська  
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1  
Степанівської селищної 
ради Сумської області 

10 Тростянецька 
міська рада 

Олесюк  
Катерина  
Андріївна 

Методист 
початкової 
освіти 

Відділ освіти 
Тростянецької міської 
ради Сумської області 

11 Ямпільський 
район 

Босак  
Наталія  
Євгенівна  

Методист 
районного 
методичного 
кабінету 

Відділ освіти  
Ямпільської районної 
державної адміністрації 
Сумської області 

12 м.Суми Шрамко  
Лариса  
Володимирівна  

Заступник 
директора  

Комунальна установа 
Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів  
№ 13 імені                              
А.С. Мачуленка 
Сумської міської ради  

13 м.Суми Ягупа  
Ірина  
Дмитрівна  

Заступник 
директора 

Комунальна установа 
Сумська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 27 
Сумської міської ради  

14 м.Суми Бойко  
Оксана  
Володимирівна  

Заступник 
директора 

Комунальна установа 
Сумська спеціалізована 
школа І ступеня № 30 
«Унікум» Сумської 
міської ради Сумської 
області 

15 м.Ромни Мельник  
Ольга  
Михайлівна  

Заступник 
директора з 
навчально-
виховної 
роботи 

Роменська 
загальноосвітня школа  
І-ІІІ ступенів № 7 
Роменської міської ради 
Сумської області 

16 м.Шостка Чернишова 
Наталія  
Григорівна 

Заступник 
директора 

Шосткинська 
спеціалізована школа  
І ступеня № 13 
Шосткинської міської 

        Продовження додатка 2 



 

 

 

 

ради Сумської області  
17 м.Глухів Дука  

Олена  
Анатоліївна 

Учитель 
початкової 
школи 

Глухівська 
загальноосвітня школа 
І-ІІІ ступенів № 1 
Глухівської міської ради 
Сумської області 

18 м.Лебедин Бендюг  
Алла  
Іванівна  

Учитель 
початкової 
школи 

Лебединська 
спеціалізована школа  
І-ІІІ ступенів № 7 
Лебединської міської 
ради Сумської області 

 

 

Директор В.ГРОБОВА 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Департаменту  

освіти і науки 

09.04.2019 № 245-ОД 
 

Список резерву тренерів-педагогів,  
які будуть здійснювати підвищення кваліфікації вчителів початкової 

школи 
 

№ 
з/п 

Населений 
пункт 

ПІБ Посада Місце роботи 

1 Глухівський 
район 

Покутня  
Лідія  
Іванівна 

Методист 
районного 
методичного 
кабінету 

Відділ освіти 
Глухівської районної 
державної адміністрації 

2 Чернеччинська 
сільська рада 
Охтирського 
району 

Панченко  
Марина  
Леонідівна 

Методист Відділ освіти 
Чернеччинської 
сільської ради 
Охтирського району 
Сумської області 

3 м.Ромни Явтушенко  
Валентина  
Іванівна 

Учитель 
початкових класів 

Спеціалізована 
загальноосвітня  школа 
І-ІІІ ступенів № 1 імені 
П.І. Калнишевського 
Роменської міської 
ради Сумської області 

4 м.Охтирка Ягодзинська 
Наталія  
Юріївна 

Методист 
методичного 
кабінету 

Відділ освіти 
Охтирської міської 
ради Сумської області 

5 м.Лебедин Капуста  
Людмила  
Василівна 

Методист 
методичного 
кабінету 

Відділ освіти 
виконавчого комітету 
Лебединської міської 
ради Сумської області 

 
 

Директор В.ГРОБОВА 
 
 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Департаменту  

освіти і науки 

09.04.2019 № 245-ОД 
 

Список тренерів для організації та проведення своєчасного й ефективного 
 підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які є працівниками 

закладів післядипломної педагогічної освіти, фахівцями методичних 
служб, директорами  закладів загальної середньої освіти та їх 

заступниками, тренерами та тренерами-педагогами,  
які проводять супервізію  

 
№ 
з/п 

Населени
й пункт 

ПІБ Посада Місце роботи 

1 м.Суми Декунова 
Зоя  
Володимирівна 

Старший 
викладач 
кафедри теорії і 
методики змісту 
освіти 

Комунальний заклад 
Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 

2 м.Суми Лавська  
Алла  
Михайлівна 

Старший 
викладач 
кафедри теорії і 
методики змісту 
освіти 

Комунальний заклад 
Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 

 
 

Директор                    В.ГРОБОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Департаменту  

освіти і науки 

09.04.2019 № 245-ОД 
 

Список тренерів, 
які здійснюють підвищення кваліфікації  асистентів вчителів закладів 
загальної середньої освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням 

 
№
 

з/
п 

Населений 
пункт 

ПІБ Посада Місце роботи 

1  м.Суми Бенькалович 
Олена  
Миколаївна 

Учитель Комунальна установа 
Сумський навчально-
виховний комплекс № 16 
імені Олексія Братушки 
«Загальноосвітня школа 
I-III ступенів – 
дошкільний навчальний 
заклад» Сумської міської 
ради 

2  м.Суми Беспальчик 
Алевтина   
Григорівна 

Методист 
обласного 
ресурсного 
центру з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Комунальний заклад 
Сумський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

3  м.Суми Марухина  
Ірина  
Володимирівна 

Завідувач 
навчально-
методичного 
центру 
психологічної 
служби  

Комунальний заклад 
Сумський обласний 
інститут післядипломної 
педагогічної освіти 

 
 
Директор В.ГРОБОВА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Департаменту  

освіти і науки 

09.04.2019 № 245-ОД 
 

Список тренерів,  
які здійснюють підвищення кваліфікації  вчителів іноземних мов,  

які навчатимуть учнів початкової школи 
№ 
з/п 

Населений пункт ПІБ Посада Місце роботи 

1  Білопільський район Кривохижа  
Інна 
Олексіївна  

Учитель 
іноземної 
мови 

Білопільська 
спеціалізована школа                    
І-ІІІ ступенів № 1 
Білопільської районної 
ради Сумської області  

2  Великописарівський 
район 

Веркасова  
Людмила  
Ігорівна 

Учитель 
іноземної 
мови 

Великописарівська 
спеціалізована школа                     
І-ІІІ ступенів імені Героя 
Радянського Союзу           
І.М. Середи 
Великописарівської 
районної ради Сумської 
області 

3  Путивльський район Красилова  
Ніна  
Володимирівна 

Учитель 
іноземної 
мови 

Путивльська 
загальноосвітня школа                     
І-ІІІ ступенів № 1  
ім. Р. Руднєва 
Путивльської районної 
ради Сумської області 

4  м.Охтирка Ігнатченко  
Любов  
Володимирівна 

Учитель 
іноземної 
мови 

Охтирська загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів № 1 
Охтирської міської ради 
Сумської області 

5  м.Шостка Ніколаєнко  
Євгенія  
Володимирівна 

Учитель 
іноземної 
мови 

Шосткинська 
загальноосвітня школа                    
І-ІІІ ступенів № 7 
Шосткинської міської ради 
Сумської області 

 

 

Директор         В.ГРОБОВА 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Наказ Департаменту  

освіти і науки 

09.04.2019 № 245-ОД 
 

Список тренерів, 
які здійснюють підвищення кваліфікації  
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів 

 
№ 
з/п 

Населений 
пункт 

ПІБ Посада Місце роботи 

1 м.Суми Беспальчик 
Алевтина   
Григорівна 

Методист 
обласного 
ресурсного 
центру з 
підтримки 
інклюзивної 
освіти 

Комунальний заклад 
Сумський обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної освіти 

2 м.Суми Білаш  
Віталій   
Миколайович 

Головний 
спеціаліст відділу 
інклюзивної 
освіти, 
позашкільної та 
виховної роботи 

Департамент освіти і 
науки Сумської 
обласної державної 
адміністрації 

 
 
Директор В.ГРОБОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


