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Борбіт Алла Вікторівна
завідувач відділу дистанційного навчання,
викладач кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти
Комунального навчального закладу Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Борбіт Алла Вікторівна народилася 26 травня 1968 року на Київщині.
Загальний стаж педагогічної роботи на даний час складає 27 років.
Нагороджена Почесною грамотою голови Київської обласної державної
адміністрації.
У 1991 році закінчила Київський державний педагогічний інститут
ім. О.М. Горького за спеціальністю «Математика», отримала кваліфікацію
«вчитель математики, інформатики та обчислювальної техніки».
З 1991 по 1996 роки працювала вчителем математики та інформатики у
Білоцерківській середній школі №3.
З 1996 по 2000 та з 2001 по 2005 роки працювала вчителем математики у
Білоцерківській середній школі №15.
З 2000 по 2001рік – заступником директора школи з навчально-виховної
роботи та вчителем математики у приватній школі «Просвіта» міста Біла
Церква.
З 2005 року прийнята на посаду завідуючої центром дистанційної освіти у
Київському обласному інституті підвищення кваліфікації педагогічних кадрів і
є викладачем кафедри педагогіки, психології та менеджменту освіти.
Алла Вікторівна є одним із організаторів дистанційного навчання у системі
післядипломної освіти педагогічних працівників Київської області. Здійснює
підготовку методичних і педагогічних працівників до підвищення кваліфікації
за дистанційною формою. Є співавтором 42 програмно-методичних комплексів
для різних категорій освітян, автором низки статей та публікацій з питань
упровадження та змісту курсів підвищення кваліфікації за дистанційною
формою навчання.

Проводить змістовну навчальну, методичну, організаційну та наукову
роботу. Так, А.В.Борбіт брала участь у підготовці та проведенні навчальних
тренінгів, семінарів для методистів районних (міських) кабінетів, науковометодичних центрів Київщини, керівників закладів освіти щодо упровадження
дистанційного навчання в регіоні.
Надає методичну, консультативну допомогу науково-педагогічним
працівникам інституту, слухачам курсів підвищення кваліфікації, педагогічним
та методичним працівникам системи освіти Київської області.
З 2012 року – член конкурсної комісії та організаційного комітету ІІ етапу
обласного конкурсу-захисту Web-сайтів відділів, управлінь освіти, районних,
міських методичних кабінетів та навчальних закладів»
Борбіт А.В. є учасником науково-методичних заходів, конференцій
обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Має вагомий науковий і
методичний доробок. Серед авторських матеріалів можна виокремити такі:
1. Ковальова С. В., Борбіт А.В., Андрагогічний підхід до підвищення
кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін за дистанційною формою
навчання / С. В. Ковальова, А.В. Борбіт // Збірник наукових праць та
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Післядипломна
педагогічна освіта» / За редакцією І.А. Зязюна, В.Г. Кременя. – Київ, 2011.
2. Ковальова С.В., Борбіт А.В., Організація та зміст дистанційного навчання
вчителів художньої культури в умовах підвищення кваліфікації
/
С.В.Ковальова, А.В. Борбіт // Інноваційні технології у професійному
розвитку педагогічних працівників та керівників закладів освіти : тези
Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 квітня 2012 року, м.
Біла Церква) / за наук. ред. В. В. Олійника (голова), Н. І. Клокар (заступник
голови), М. В. Кухарєва, А. Заманова, Н. С. Побірченко, Е. Р. Баграмяна, М.
А. Дмитрієвої . – Біла Церква: КОІПОПК, 2012. – С.134-136
3. N.M.Benderets, A.V.Borbit Model of the Regional System of Distance In-Service
Teacher Training in Kyiv Region and its Implementation / Benderets N.M., Borbit
A.V. // [Електронний ресурс] Народна освіта. – 2013. – Випуск 3. –
Режим доступу: http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=1594
4. Борбіт А.В., Мазуркевич І.В. Мережева модель дистанційного навчання
педагогів Київської області / А.В. Борбіт, І.В. Мазуркевич // Директор
школи, ліцею, гімназії. - 2015 . - № 6.
5. Борбіт А.В. Інформація про результати курсів підвищення кваліфікації за
дистанційною формою навчання у 2016/2017 навчальному році / А.В.Борбіт,
О.Л.Костінська // Інформаційно-методичний збірник департаменту освіти і
науки КОДА та КВНЗ КОР «Академія неперервної освіти». – № 7 (201)
(липень). – 2017. – С.61-68.
6. Борбіт А.В. Положення про центр дистанційного навчання Київського
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів / А.В.
Борбіт
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:
http://www.kristti.com.ua/modules.php?name=Pages&go=page&pid=209

7. Борбіт А.В. Положення про електронні програмно-методичні комплекси
підвищення кваліфікації педагогічних працівників за дистанційною формою
навчання
8. Борбіт А.В. Положення про організацію дистанційного навчання у
Київському обласному інституті післядипломної освіти педагогічних кадрів
/ А.В. Борбіт [Електронний ресурс] / Режим доступу:
http://www.kristti.com.ua/detail_content.php?id=9&level3=23&level2=60&level
1=11
9. Борбіт А.В. Положення про кабінет дистанційного навчання Київського
обласного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів / А.В.
Борбіт
[Електронний
ресурс]
/
Режим
доступу:
http://www.kristti.com.ua/detail_content.php?id=9&level3=23&level2=60&level
1=11

Мазуркевич Ірина Валеріївна
методист відділу дистанційного навчання, викладач кафедри природничоматематичної освіти і технологій КНЗ КОР "Київський обласний інститут
післядипломної освіти педагогічних кадрів".
Народилася 21 лютого 1973 року, українка.
У 1995 році закінчила Ніжинський державний педагогічний інститут
ім. М.В. Гоголя. За спеціальністю – вчитель біології та хімії.
Протягом 12 років працювала у Білоцерківському державному аграрному
університеті спочатку лаборантом, а потім – 5 років – викладачем кафедри
ботаніки та фізіології рослин. Стаж роботи у закладі післядипломної
педагогічної освіти – 9 років, 7 із яких – методистом відділу дистанційного
навчання.
Нагороджена Почесною грамотою голови Київської обласної державної
адміністрації.
Автор лекцій та практичних занять для слухачів курсів підвищення
кваліфікації за дистанційною та очною формами навчання:
1. Сугестивні методи формування екологічної культури учнів.
2. Формування
ціннісних
екологічних
орієнтацій
як
ключової
компетентності учнів
3. Мультимедійний супровід уроків біології та екології.
4. Використання інтерактивної дошки у навчально-виховному процесі.
5. Використання інтерактивної дошки в умовах початкової школи
6. Програмування методів варіативної статистики у Miсrosoft Exсel.
7. Методика розв’язування задач з екології.
8. Екологічні та біологічні особливості отруйних рослин. Профілактика
фітоотруєнь школярів.
9. Навчально-виховна екологічна стежка: сутність, методика розроблення,
педагогічні можливості.
10. Методика проведення практичних робіт з екології.
11. Методика виготовлення макро- та мікропрепаратів для проведення
практичних робіт з біології.

12. Система підготовки учнів до Всеукраїнської учнівської олімпіади з
екології.
У полі інтересів Ірини Валеріївни такі питання, як:





форми і методи освіти дорослих;
організація дистанційного навчання педагогів та учнів;
формування екологічної культури учасників освітнього процесу;
профорієнтаційна робота у закладі освіти.

Проводить методичну, навчальну, та організаційну роботу. Так, Ірина
Валеріївна є автором навчальних тренінгів, семінарів для педагогів області,
методистів районних (міських) кабінетів, науково-методичних центрів
Київщини, щодо профорієнтаційної роботи у закладі освіти, упровадження
дистанційного навчання в регіоні, використання інтерактивної дошки в
освітньому просторі.
Надає методичну, консультативну допомогу науково-педагогічним
працівникам інституту, слухачам курсів підвищення кваліфікації, педагогічним
та методичним працівникам системи освіти Київської області.
З 2009 року – член оргкомітету та журі ІІІ етапу Всеукраїнських
учнівських олімпіад з екології та біології; з 2014 року – голова журі конкурсу
методичних розробок позашкільної освіти.
Серед авторських матеріалів можна виокремити такі:
1. Мазуркевич І.В. Блог учителя як засіб дистанційного навчання учнів / І.В.
Мазуркевич // Спеціалізоване педагогічне видання департ. осв. і науки
КОДА та КОІПОПК «Інформаційно-методичний збірник. Лютий 2014, №1
(160) / 2014. – С.91-97.
2. Мазуркевич І.В. Методика проведення профорієнтаційної роботи в школі /
І.В. Мазуркевич, Л.В. Багдасарова // Спеціалізоване педагогічне видання
департ. осв. і науки КОДА та КОІПОПК «Інформаційно-методичний
збірник. Березень 2014, №2 (161). – С.91-97.
3. Професійна орієнтація як умова становлення успішної особистості. //
Організація профорієнтаційної роботи в навчальному закладі: навчальнометодичний посібник / автори-укладачі: І.В. Мазуркевич, Л.В. Багдасарова,
В.М. Лавринюк / за ред. Н.І. Клокар. – Біла Церква: КОІПОПК, 2014. – с 4-5.
4. Формування підприємницької компетентності учнів у курсі шкільної
біологічної освіти. // К. Мазаєва, І. Мазуркевич, З. Філончук // Уроки з
підприємницьким тлом : навчальні матеріали / За заг. ред. Е. Бобінської, Р.
Шияна, М. Товкало. – Варшава : Сова, 2014.
5. Мазуркевич
І.В.
Методичні
рекомендації
щодо
планування
профорієнтаційної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі / І.В.
Мазуркевич // Спеціалізоване педагогічне видання департ. осв. і науки
КОДА та КНЗ КОР «КОІПОПК» «Інформаційно-методичний збірник.
Березень 2015, №5 (175) / 2015. – С.74-80.
6. Мазуркевич І.В. Інформація про використання притчі як сугестивного
засобу профорієнтаційного тренінгу / І.В. Мазуркевич // Спеціалізоване
педагогічне видання департ. осв. і науки КОДА та КНЗ КОР «КОІПОПК»

«Інформаційно-методичний збірник. Грудень 2014, №12 (170) / 2014. – С.6467.
7. Довгань А.І., Мазуркевич І.В. Сучасні підходи до формування
підприємливості та ініціативності як важливої компетентності учнів
загальноосвітніх навчальних закладів / Довгань А.І., Мазуркевич І.В.
//Директор школи, ліцею, гімназії.- 2015.-№ 6.
8. Борбіт А.В., Мазуркевич І.В. Мережева модель дистанційного навчання
педагогів Київської області / Борбіт А.В., Мазуркевич І.В. // Директор
школи, ліцею, гімназії. - 2015 . - № 6.
9. Мазуркевич І.В. Методика виготовлення мікропрепаратів рослинних тканин
і протистів: метод. матер. : електронний аналог друкованого видання / Ірина
Валеріївна Мазуркевич. – Біла Церква : КВНЗ КОР «Академія неперервної
освіти», 2016. – 42 с.
10. Мазуркевич І.В. Методичні рекомендації щодо методики підготовки та
проведення практичних робіт з біології в інтерактивному кабінеті. –
Інформаційно-методичний збірник головного управління освіти і науки
Київської обласної державної адміністрації та Київського обласного
інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів №11(193) 2016. – С.
11. Мазуркевич І.В. Проведення профорієнтаційної роботи в навчальних
закладах у 2017/2018 н.р. [Електронний ресурс] / Репозитарій КВНЗ КОР
"Академія неперервної освіти". – Режим доступу:
https://base.kristti.com.ua/?p=4250
12. Методичні матеріали для проведення уроків з теми «Структура клітини»
(біологія, 9 клас): збірник матеріалів / автор-укладач: І.В.Мазуркевич / за
ред. І.В. Мазуркевич. – Біла Церква: КВНЗ КОР «Академія неперервної
освіти», 2018. – 72 с. (Серія «Нова українська школа. Оновлена базова
середня освіта»).
13. Мазуркевич І.В. Реалізація наскрізних змістових ліній у процесі вивчення
біології в основній школі. Інформаційно-методичний збірник 4 (210), 2018.
С. 36-49.

Костінська Оксана Леонідівна
методист відділу дистанційного навчання
Комунального навчального закладу Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»
Костінська Оксана Леонідівна народилася 30 вересня 1991 року на
Київщині.
Загальний стаж педагогічної роботи на даний час складає 6 років.
У 2013 році закінчила інститут педагогіки та психології Національного
педагогічного університету ім. Михайла Петровича Драгоманова і отримала
повну вищу освіту за спеціальністю «Початкова освіта» та здобула
кваліфікацію «Викладач педагогіки, вчитель початкових класів та інформатики
в початкових класах».
З травня по червень 2010 та 2011 років працювала на посаді вожатого в
дитячому оздоровчому таборі «Каштан».
З жовтня 2010 року по травень 2011 року працювала на посаді старшого
лаборанта на кафедрі практичної психології інституту педагогіки та психології
Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова.
З липня 2011 року по грудень 2012 року працювала в дитячому
психоневрологічному санаторії «Салют» на посаді вихователя.
З квітня по травень 2013 року працювала в спеціалізованій школі №71
міста Києва на посаді вчителя-класовода.
З вересня 2013 по січень 2014 року працювала в дитячому оздоровчому
закладі санаторного типу «Славутич» на посаді вихователя та за сумісництвом
вчитель-класовод в тому ж закладі.
З січня по квітень 2014 року працювала в гімназії «Пріоритет» на посаді
вчителя початкових класів.
З 2 вересня 2014 року по даний час – методист відділу дистанційного
навчання Комунального навчального закладу Київської обласної ради
«Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів»

Нею розроблено і проводяться на високому науково-методичному рівні
навчальні заняття для заступників з виховної роботи, педагогів-організаторів,
вчителів початкових класів, бібліотекарів, вихователів шкіл-інтернатів а також
для педагогічних працівників усіх спеціальностей, що підвищують
кваліфікацію за дистанційною та денною формами навчання.
У процесі проведення навчальних занять ефективно використовує засоби
інформаційно-комунікаційних технологій, активно впроваджує методи
компетентнісного та інтерактивного навчання.
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