КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
«КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО»
вул. Велика Перспективна, 39/63, м. Кропивницький, 25006, тел. (0522) 32-24-78,
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_23.09.2021_ №_535/04-14_
на №_________ від________

Керівникам закладів освіти

Про реєстрацію педагогічних
працівників області на навчання
за програмами у 2022 році
Інформуємо,
що
з
метою
формування
у
2022
році
регіонального
замовлення
на
підвищеннях
кваліфікації
педагогічних
працівників області з 01 жовтня 2021 року розпочинається реєстрація здобувачів
освіти
у
групи
навчання
за
програмами
за
покликанням:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Fv6o3LDsSLxHw8cB2lfxEoX9Jkb87uPfPH10YJx
cgFo/edit?usp=sharing .
Просимо до початку реєстрації ознайомити педагогічних працівників з
орієнтовним графіком навчання (додається).
Реєстрацію на семінари, тренінги, майстер-класи тощо буде відкрито у листопаді
2021 року.
Формування списків здобувачів освіти здійснюватиметься на підставі договорів
про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації між закладами
освіти/фізичними (юридичними) особами та КЗ «КОІППО імені Василя
Сухомлинського». Договір укладається на підставі плану підвищення кваліфікації
педагогічних працівників закладу освіти, що передбачає: список педагогічних
працівників, які у 2022 році планують пройти підвищення кваліфікації на базі
інституту, теми, форми, вид, обсяги підвищення кваліфікації (у годинах), строки,
вартість підвищення кваліфікації (у разі встановлення) або примітку про безоплатний
характер надання такої освітньої послуги чи про самостійне фінансування підвищення
кваліфікації педагогічним працівником. Забезпечує укладення договорів керівник
закладу освіти (уповноважена ним особа) у період з 01 грудня 2021 року до 01
лютого 2022 року.
На час навчання у КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» здобувачі освіти
забезпечуються гуртожитком. Умови, вартість проживання в ньому оприлюднюються
на сайті інституту.
Додаток: на 12 арк. в 1 прим.
В.о. директора
Кирилюк Анжела 099-367-39-59

Віталій ДМИТРУК

Додаток
до листа КЗ «КОІППО
імені Василя Сухомлинського»
_23.09.2021__ № _535/04-14____

План-графік навчання за програмами підвищення кваліфікації у 2022 році
Категорія педагогічних працівників

Керівники закладів
дошкільної освіти
Вихователі-методисти закладів
дошкільної освіти

Інструктори з фізичної
культури закладів дошкільної
освіти

Асистенти вихователів
закладів дошкільної освіти

Музичні керівники закладів
дошкільної освіти

Назва програми

Розвиток управлінської компетентності
керівників закладів дошкільної освіти
Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток
професійних компетентностей
вихователів-методистів
Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток
професійних компетентностей
інструкторів з фізкультури
Типова програма підвищення
кваліфікації асистентів вихователів
закладів дошкільної освіти щодо
надання підтримки в освітньому процесі
дітям з особливими освітніми потребами
Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток
професійних компетентностей музичних
керівників

Ксть
груп

Ксть
год.

Терміни
проведення

2

72

14.0225.02.2022

Наталія
ТАРАПАКА

Наталія ГАГАРІНА

1

72

30.0510.06.2022

Наталія
ГАГАРІНА

Наталія
ТАРАПАКА

1

72

05.0916.09.2022

Світлана
СКУРЕНКО

Наталія
ТАРАПАКА

1

30

14.1118.11.2022

Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ

Наталія
ТАРАПАКА

1

72

05.0916.09.2022

Наталія
ГАГАРІНА

Наталія
ТАРАПАКА

Керівник групи

Науковий керівник

3

Вихователі закладів
дошкільної освіти

Педагогічні працівники
закладів дошкільної освіти

Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток
професійних компетентностей
вихователів
Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток
професійних компетентностей
вихователів
Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток
професійних компетентностей
вихователів
Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток
професійних компетентностей
вихователів
Розвиток загальних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти
Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти. Піднапрям: розвиток
професійних компетентностей
вихователів
Розвиток загальних компетентностей
педагогічних працівників закладів
дошкільної освіти
Упровадження оновленого Базового
компонента дошкільної освіти
(Державного стандарту дошкільної
освіти)

2

72

17.0128.01.2022

Наталія
ГАГАРІНА

Наталія
ТАРАПАКА

2

72

14.0325.03.2022

Наталія
ГАГАРІНА

Наталія
ТАРАПАКА

2

72

04.0415.04.2022

Наталія
ТАРАПАКА

Наталія ГАГАРІНА

2

72

16.0527.05.2022

Світлана
СКУРЕНКО

Наталія
ТАРАПАКА

2

72

19.0930.09.2022

Наталія
ТАРАПАКА

Наталія ГАГАРІНА

2

72

31.1011.11.2022

Наталія
ГАГАРІНА

Наталія
ТАРАПАКА

2

72

28.1109.12.2022

Наталія
ТАРАПАКА

Наталія ГАГАРІНА

45

31.0104.02.2022
очнодистанційна
форма

Наталія
ТАРАПАКА

Наталія ГАГАРІНА

1

4

Директори, завідувачі центрів,
філій, заступники директорів,
методисти, завідувачі відділів
закладів позашкільної освіти
Культорганізатори, педагогиорганізатори закладів освіти
Керівники хореографічних
гуртків та вчителі хореографії
закладів освіти
Керівники гуртків соціальнореабілітаційного та
гуманітарного напрямів
закладів освіти
Керівники гуртків
декоративно-прикладного
мистецтва закладів освіти

Керівники закладів загальної
середньої освіти (директор,
заступник директора з
навчально-виховної роботи,
керівник філії)

Розвиток професійних компетентностей
директорів, завідувачів центрів, філій,
заступників директорів, методистів,
завідувачів відділів закладів
позашкільної освіти
Розвиток професійних компетентностей
педагогів-організаторів,
культорганізаторів закладів загальної
середньої освіти
Розвиток професійних компетентностей
керівників хореографічних гуртків,
колективів та вчителів хореографії
закладів освіти
Розвиток професійних компетентностей
керівників гуртків соціальнореабілітаційного та гуманітарного
напрямів закладів освіти
Розвиток професійних компетентностей
керівників гуртків декоративноприкладного мистецтва закладів освіти
Розвиток загальних компетентностей
заступників директорів з навчальної,
навчально-виховної роботи, директорів
філій. Піднапрям: особливості
запровадження дистанційного навчання
в закладі освіти
Розвиток управлінської компетентності
керівників, заступників керівників,
керівників філій закладів загальної
середньої освіти
Розвиток управлінської компетентності
керівників, заступників керівників,
керівників філій закладів загальної
середньої освіти

1

72

30.0510.06.2022

Юлія
ФЕДОРОВА

Вікторія ПАВЛЮХ

1

72

17.0128.01.2022

Сергій ПЛЯКА

Світлана
ЄФІМЕНКО

1

72

31.0111.02.2022

Юлія
ФЕДОРОВА

Антоніна
КЕНДЮХОВА

1

72

17.1028.10.2022

Сергій ПЛЯКА

Світлана
ЄФІМЕНКО

1

72

14.1125.11.2022

Юлія
ФЕДОРОВА

Світлана
ЄФІМЕНКО

1

72

17.0128.01.2022

Олена
ПОЛОВЕНКО,
Віталій ДМИТРУК
Ольга
ЛИТВИНЕНКО

1

72

04.0415.04.2022

Оксана
ПОБЕРЕЖЕЦЬ

Віталій ДМИТРУК

1

72

17.1028.10.2022

Олена
ПОЛОВЕНКО

Віталій ДМИТРУК

5

Новопризначені керівники
закладів загальної середньої
освіти

Заступники директора з
виховної роботи, педагогиорганізатори закладів
загальної середньої освіти

Бібліотекарі закладів освіти

Учителі початкових класів
закладів загальної середньої
освіти

Розвиток управлінської компетентності
керівників, заступників керівників,
керівників філій закладів загальної
середньої освіти, які вперше призначені
на цю посаду
Розвиток професійних компетентностей
заступників директорів з виховної
роботи та педагогів-організаторів
закладів загальної середньої освіти
Розвиток професійних компетентностей
заступників директорів з виховної
роботи та педагогів-організаторів
закладів загальної середньої освіти
Розвиток професійних компетентностей
педагогічних працівників, які працюють
на посаді бібліотекаря закладу освіти, та
бібліотечних працівників закладів освіти
Формування вчителями початкових
класів спільних для ключових
компетентностей умінь (творчість,
ініціативність, уміння конструктивно
керувати емоціями, оцінювати ризики,
приймати рішення, розв’язувати
проблеми, здатність співпрацювати з
іншими людьми)
Розвиток професійних компетентностей
вчителів початкових класів
Розвиток професійних компетентностей
вчителів початкових класів
Формування вчителями початкових
класів спільних для ключових
компетентностей вмінь (творчість,
ініціативність, уміння конструктивно
керувати емоціями, оцінювати ризики,
приймати рішення, розв’язувати
проблеми, здатність співпрацювати з

1

90

28.1116.12.2022

Валентина
ТРУБІНА

Віталій ДМИТРУК

1

30

18.0422.04.2022

Юлія
ФЕДОРОВА

Валентина
ВОЙТКО

1

30

12.1216.12.2022

Юлія
ФЕДОРОВА

Антоніна
КЕНДЮХОВА

1

30

24.0128.01.2022

Надія
ДЯЧЕНКО

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

2

72

31.0111.02.2022

Наталія
ТІХОНОВА

Вікторія
КОНДРАТОВА

2

30

1

30

28.0204.03.2022
17.1021.10.2022

Олена
ЧЕРНЕЦЬКА
Вікторія
КОНДРАТОВА

Наталія
ТІХОНОВА
Наталія
ТІХОНОВА

2

72

14.1125.11.2022

Олена
ЧЕРНЕЦЬКА

Наталія
ТІХОНОВА

6

іншими людьми)
Розвиток професійних компетентностей
вчителів початкових класів
Розвиток професійних компетентностей
вчителів початкових класів, які
працюватимуть за освітньою програмою
початкової школи науково-педагогічного
проєкту «Інтелект України» у закладах
загальної середньої освіти
Використання інформаційнокомунікативних та цифрових технологій
в освітньому процесі. Піднапрям:
реалізація інформатичної освітньої
Учителі початкових класів, які
галузі в початкових класах закладів
реалізують інформатичну
загальної середньої освіти
освітню галузь у початковій
Використання інформаційношколі закладів загальної
комунікативних та цифрових технологій
середньої освіти
в освітньому процесі. Піднапрям:
реалізація інформатичної освітньої
галузі в початкових класах закладів
загальної середньої освіти
Вихователі груп подовженого
Розвиток професійних компетентностей
закладів загальної середньої
вихователів груп подовженого дня
освіти
Психолого-фізіологічні особливості
Вихователі груп подовженого
здобувачів освіти підліткового та
дня закладів спеціалізованої
юнацького віку, основи андрагогіки
освіти
Розвиток професійних компетентностей
Асистенти вчителів закладів
асистентів вчителів закладів загальної
загальної середньої освіти з
середньої освіти з інклюзивним та
інклюзивним навчанням та
інтегрованим навчанням
інтегрованим навчанням
Типова програма підготовки тренерів
для підвищення кваліфікації
Фахівці інклюзивно-ресурсних
педагогічних працівників закладів освіти
центрів
з інклюзивним навчанням та фахівців
інклюзивно-ресурсних центрів

2

30

12.1216.12.2022

Вікторія
Олена
КОНДРАТОВА ЧЕРНЕЦЬКА

1

30

06.0610.06.2022

Олена
ЧЕРНЕЦЬКА

Вікторія
КОНДРАТОВА

1

30

18.0422.04.2022

Наталія
ТІХОНОВА

Олена
ЧЕРНЕЦЬКА

1

30

03.1007.10.2022

Наталія
ТІХОНОВА

Вікторія
КОНДРАТОВА

1

30

28.0204.03.2022

Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ

Оксана
МОЛЧАНОВА

1

30

03.1007.10.2022

Вікторія
ПАВЛЮХ

Антоніна
КЕНДЮХОВА

1

30

24.1028.10.2022

Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ

Оксана
МОЛЧАНОВА

130

очнодистанційна
форма:
І (очний)
етап -18.04-

Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ

Оксана
МОЛЧАНОВА

1

7

22.04.2022,
ІІ
(дистанційний)
етап-25.0402.09.2022,
ІІІ (очний)
етап - 05.0909.09.2022
Учителі закладів загальної
середньої освіти з
інклюзивним навчанням

Учителі української мови та
літератури закладів освіти

Учителі зарубіжної літератури,
інтегрованого курсу
"Література", російської мови
закладів освіти

Розвиток професійних компетентностей
вчителів закладів загальної середньої
освіти з інклюзивним та інтегрованим
навчанням
Розвиток професійних компетентностей
вчителів української мови і літератури
Розвиток професійних компетентностей
учителів української мови і літератури
Розвиток професійних компетентностей
учителів української мови і літератури
Розвиток професійних компетентностей
учителів української мови і літератури
Розвиток професійних компетентностей
учителів української мови і літератури
Розвиток загальних компетентностей
вчителів зарубіжної літератури,
інтегрованого курсу «Література» та
російської мови
Розвиток професійних компетентностей
вчителів зарубіжної літератури,
інтегрованого курсу «Література» та
російської мови. Піднапрям: розвиток
фахових методик та технологій
викладання зарубіжної літератури
Розвиток загальних компетентностей
вчителів зарубіжної літератури,
інтегрованого курсу «Література» та
російської мови

12.1216.12.2022

Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ

07.0211.02.2022
14.0325.03.2022
04.0415.04.2022
28.1109.12.2022
17.1028.10.2022

Наталія
КОТЛЯРЕНКО
Наталія
КОТЛЯРЕНКО
Наталія
КОТЛЯРЕНКО
Наталія
КОТЛЯРЕНКО
Наталія
КОТЛЯРЕНКО

72

31.0111.02.2022

Олена
РЕВНИВЦЕВА

Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК

1

30

31.1004.11.2022

Олена
РЕВНИВЦЕВА

Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК

1

72

16.0527.05.2021

Олена
РЕВНИВЦЕВА

Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК

1

30

1

30

1

72

1

72

1

72

1

72

1

Оксана
МОЛЧАНОВА
Олена ВІКТОРІНА
Олена ВІКТОРІНА
Олена ВІКТОРІНА
Олена ВІКТОРІНА
Ірина
НЕБЕЛЕНЧУК

8

Учителі англійської мови
закладів освіти

Учителі німецької мови
закладів освіти
Учителі музичного мистецтва,
інтегрованого курсу
"Мистецтво" закладів освіти
Керівники гуртків музичноестетичного профілю,
акомпоніатори,
концертмейстери закладів
освіти
Учителі образотворчого
мистецтва, інтегрованого
курсу "Мистецтво" закладів
освіти

Учителі природничоматематичних дисциплін
(фізика, хімія, математика,
біологія, географія) закладів
освіти

Розвиток загальних компетентностей
вчителів англійської мови
Розвиток загальних компетентностей
вчителів англійської мови
Розвиток загальних компетентностей
вчителів англійської мови
Розвиток професійних компетентностей
вчителів англійської мови
Розвиток загальних компетентностей
вчителів англійської мови
Розвиток професійних компетентностей
вчителів німецької мови
Розвиток професійних компетентностей
вчителів музичного мистецтва,
інтегрованого курсу «Мистецтво»
Розвиток професійних компетентностей
керівників гуртків музично-естетичного
профілю, концертмейстерів,
акомпаніаторів закладів освіти
Формування вчителями, які викладають
інтегрований курс «Мистецтво» та
предмет «Образотворче мистецтво» у
закладах загальної середньої освіти,
спільних для ключових компетентностей
вмінь
Розвиток професійних компетентностей
вчителів природничо-математичних
дисциплін (фізика, хімія, математика,
біологія, географія). Піднапрям:
технології STEM-освіти
Розвиток професійних компетентностей
вчителів математики, інформатики,
фізики, хімії, біології, географії,
природознавства, екології, технологій.
Піднапрям: технології STEM-освіти

17.0128.01.2022
14.0325.03.2022
16.0527.05.2022
24.1028.10.2022
28.1109.12.2022
18.0422.04.2022

Юлія
ЗАДУБНЯК

Сергій БУРТОВИЙ

Ірина КОСА

Сергій БУРТОВИЙ

Ірина КОСА

Сергій БУРТОВИЙ

Юлія
ЗАДУБНЯК

Сергій БУРТОВИЙ

Ірина КОСА

Сергій БУРТОВИЙ

Руслана
ГРИНЮКОВА

Сергій БУРТОВИЙ

30

19.0923.09.2022

Сергій
ЧЕРНЕНКО

Анжела ГЕЛЬБАК

1

72

14.0225.02.2022

Сергій
ЧЕРНЕНКО

Анжела ГЕЛЬБАК

1

72

17.0128.01.2022

Вікторія
Олена
КОНДРАТОВА ЧЕРНЕЦЬКА

1

72

31.0111.02.2022

Людмила
ХЛАНЬ

Андрій ДРОБІН

1

72

14.0225.02.2022

Людмила
ХЛАНЬ

Ганна СКРИПКА

1

72

1

72

1

72

1

30

1

72

1

30

1
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Учителі біології та екології
закладів освіти

Учителі хімії закладів освіти

Учителі географії та
природознавства закладів
освіти

Учителі математики закладів
освіти

Учителі фізики та астрономії
закладів освіти
Учителі інформатики закладів
освіти

Розвиток професійних компетентностей
вчителів біології й екології
Розвиток професійних компетентностей
вчителів біології і екології
Розвиток професійних компетентностей
вчителів хімії
Розвиток професійних компетентностей
вчителів хімії
Розвиток професійних компетентностей
вчителів географії
Розвиток професійних компетентностей
вчителів географії
Розвиток професійних компетентностей
вчителів географії. Піднапрям: методика
викладання географії
Розвиток професійних компетентностей
вчителів математики
Розвиток професійних компетентностей
вчителів математики. Піднапрям: знання
і використання фахових методик та
ефективних методів викладання
математики при підготовці до ЗНО
Розвиток професійних компетентностей
вчителів математики. Піднапрям: знання
і використання фахових методик та
ефективних методів викладання
математики при підготовці до ЗНО
Розвиток професійних компетентностей
вчителів математики
Розвиток професійних компетентностей
вчителів фізики й астрономії
Розвиток професійних компетентностей
вчителів фізики й астрономії
Розвиток загальних компетентностей
вчителів інформатики. Піднапрям:
підвищення рівня загальних

14.0325.03.2022
07.1111.11.2022
18.0422.04.2022
28.1109.12.2022
04.0415.04.2022
16.0527.05.2022

Оксана
БОГДАНОВА
Оксана
БОГДАНОВА
Тетяна
ЦІПЕРКО
Тетяна
ЦІПЕРКО
Людмила
ХЛАНЬ
Людмила
ХЛАНЬ

30

19.0923.09.2022

Людмила
ХЛАНЬ

Жанна ФЕДІРКО

1

72

31.0111.02.2022

Людмила
ХЛАНЬ

Лариса ГОЛОДЮК

1

30

12.0916.09.2022

Людмила
ХЛАНЬ

Лариса ГОЛОДЮК

1

30

31.1004.11.2022

Людмила
ХЛАНЬ

Ганна СКРИПКА

1

72

1

72

1

30

28.1109.12.2022
14.0325.03.2022
14.1118.11.2022

Людмила
ХЛАНЬ
Сергій
САМОЙЛОВ
Сергій
САМОЙЛОВ

1

72

04.0415.04.2022

Марина ЧАЛА

1

72

1

30

1

30

1

72

1

72

1

72

1

Жанна ФЕДІРКО
Сергій БУРТОВИЙ
Жанна ФЕДІРКО
Жанна ФЕДІРКО
Жанна ФЕДІРКО
Жанна ФЕДІРКО

Лариса ГОЛОДЮК
Андрій ДРОБІН
Андрій ДРОБІН
Ганна СКРИПКА
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Учителі історії, правознавства,
суспільствознавчих дисциплін
закладів освіти

Учителі предмета "Захист
України", керівники гуртків
військово-патріотичного
спрямування закладів освіти
Учителі фізичної культури,
керівники гуртків спортивного
профілю, інструктори з
фізкультури, керівники
фізичного виховання закладів

компетентностей вчителя інформатики у
контексті розробки цифрового контенту
Розвиток професійних компетентностей
вчителів інформатики
Розвиток професійних компетентностей
вчителів суспільствознавчих дисциплін.
Піднапрям: знання фахових методик і
технологій викладання
суспільствознавчих дисциплін
Розвиток загальних компетентностей
вчителів освітньої галузі
«Суспільствознавство». Піднапрям:
розвиток соціальних компетентностей
вчителів освітньої галузі
«Суспільствознавство»
Розвиток професійних компетентностей
вчителів суспільствознавчих дисциплін.
Піднапрям: знання фахових методик і
технологій викладання
суспільствознавчих дисциплін
Розвиток професійних компетентностей
вчителів суспільствознавчих дисциплін
Розвиток професійних компетентностей
вчителів історії та суспільствознавчих
дисциплін. Піднапрям: методика
викладання історії та суспільствознавчих
дисциплін

1

30

19.0923.09.2022

Марина ЧАЛА

Ганна СКРИПКА

1

72

14.0225.02.2022

Наталія
ЧЕРТКОВА

Юрій
МИТРОФАНЕНКО

1

72

04.0415.04.2022

Інна
ВІДІБОРЕНКО

Юрій
МИТРОФАНЕНКО

1

72

30.0510.06.2022

Наталія
ЧЕРТКОВА

Юрій
МИТРОФАНЕНКО

1

30

26.0930.09.2022

Наталія
ЧЕРТКОВА

Юрій
МИТРОФАНЕНКО

1

72

31.1011.11.2022

Інна
ВІДІБОРЕНКО

Юрій
МИТРОФАНЕНКО

Розвиток професійних компетентностей
вчителів предмета «Захист України»

1

30

26.0930.09.2022

Микола
КОРОБОВ

Олександр
ЖОСАН

Розвиток загальних компетентностей
вчителів фізичної культури

1

72

14.0225.02.2022

Микола
КОРОБОВ

Антоніна
КЕНДЮХОВА

Розвиток професійних компетентностей
вчителів фізичної культури

1

30

17.1021.10.2022

Микола
КОРОБОВ

Олександр
ЖОСАН
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освіти
Учителі трудового навчання,
технологій закладів освіти

Учителі основ здоров`я
закладів освіти

Розвиток загальних компетентностей
вчителів трудового навчання
(технологій)
Розвиток загальних компетентностей
вчителів трудового навчання
(технологій)
Розвиток загальних здоров’язбережних
та соціальних компетентностей у рамках
навчання на засадах розвитку життєвих
навичок учителів, які викладають
предмет «Основи здоров’я»
Розвиток загальних здоров’язбережних
та соціальних компетентностей у рамках
навчання на засадах розвитку життєвих
навичок учителів, які викладають
предмет «Основи здоров’я»

1

72

14.0325.03.2022

Олена
ТАТАРЕНКО

Сергій БУРТОВИЙ

1

72

05.0916.09.2022

Олена
ТАТАРЕНКО

Сергій БУРТОВИЙ

1

30

28.0204.03.2022

Світлана
БАРСУКОВА

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

1

30

21.1125.11.2022

Світлана
БАРСУКОВА

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

Вихователі закладів
спеціалізованої освіти,
професійно-технічної освіти,
гуртожитків, пансіонів

Психолого-фізіологічні особливості
здобувачів освіти підліткового та
юнацького віку, основи андрагогіки

1

30

28.0204.03.2022

Анжела
ГЕЛЬБАК

Вікторія ПАВЛЮХ

Педагогічні, науковопедагогічні працівники
закладів професійної
(професійно-технічної), вищої
та фахової передвищої освіти

Розвиток загальних компетентностей
педагогічних та науково-педагогічних
працівників. Піднапрям: становлення
педагогіки партнерства, академічної
доброчесності, формування культури
нетерпимості до проявів дискримінації

1

30

03.1007.10.2022

Оксана
МОЛЧАНОВА

Олександр
ЖОСАН

Розвиток спільних для ключових
компетентностей вмінь здобувачів освіти

1

30

28.0204.03.2022

Ольга
ВОЛОШИНА

Олександр
ЖОСАН

Розвиток професійних компетентностей
практичних психологів

1

30

17.0121.01.2022

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Анжела ГЕЛЬБАК

Учителі предметів духовноморального спрямування
(етика, християнська етика,
культура добросусідства)
Практичні психологи,
соціальні педагоги закладів
освіти

12

Учителі-дефектологи
(логопеди) та вчителі, які
надають корекційнорозвиткові послуги в закладах
загальної середньої освіти

Формування практичними психологами
спільних для ключових компетентностей
вмінь у здобувачів закладів загальної
освіти
Розвиток професійних компетентностей
соціальних педагогів
Розвиток загальних компетентностей
вчителів-дефектологів (логопедів) та
вчителів, які надають корекційнорозвиткові послуги дітям з особливими
освітніми потребами (інклюзивна форма)
у закладах загальної середньої освіти

1

30

03.1007.10.2022

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Анжела ГЕЛЬБАК

1

30

12.1216.12.2022

Валентина
ЧЕБОНЕНКО

Анжела ГЕЛЬБАК

1

72

30.0510.06.2022

Інна
ЧЕРВОНЕЦЬ

Валентина
ВОЙТКО

Учителі-дефектологи
(логопеди, тифлопедагоги,
сурдопедагоги,
олігофренопедагоги), вчителіреабілітологи, корекційні
педагоги закладів освіти

Розвиток спільних для ключових
компетентностей вмінь здобувачів освіти

1

72

14.0225.02.2022

Вікторія
ПАВЛЮХ

Валентина
ВОЙТКО

Учителі різних фахів та
вихователі закладів освіти

Психолого-фізіологічні особливості
здобувачів освіти дошкільного та
молодшого шкільного віку, основи
андрагогіки

1

30

05.0909.09.2022

Вікторія
ПАВЛЮХ

Валентина
ВОЙТКО

Педагогічні працівники
пансіонів, гуртожитків,
закладів професійно-технічної
освіти, спеціальних шкіл,
навчально-реабілітаційних
центрів, закладів соціальнопсихологічної реабілітації,
чергові з режиму

Психолого-фізіологічні особливості
здобувачів освіти підліткового та
юнацького віку, основи андрагогіки

1

30

18.0422.04.2022

Ольга
ВОЛОШИНА

Антоніна
КЕНДЮХОВА

Педагогічні працівники
закладів освіти

Використання інформаційнокомунікативних та цифрових технологій
в освітньому процесі. Піднапрям:
використання онлайн-ресурсів у
практичній діяльності сучасного
педагога

1

30

28.0204.03.2022

Сергій
БУРТОВИЙ

Ганна СКРИПКА

13

Використання інформаційнокомунікативних та цифрових технологій
в освітньому процесі. Піднапрям:
освітній процес на засадах змішаного
навчання
Розвиток спільних для ключових
компетентностей вмінь здобувачів освіти
ліцеїв, закладів професійно-технічної та
фахової передвищої освіти.
Директори, заступники
директорів, методисти ЗДО,
відповідальні за охорону праці,
безпеку життєдіяльності;
спеціалісти, фахівці з охорони
праці; учителі предметів
підвищеної небезпеки
(інформатика, фізика, хімія,
трудове навчання (технології),
фізична культура тощо)

Розвиток загальних компетентностей
педагогічних працівників, які працюють
у закладах дошкільної, загальної
середньої, спеціалізованої, професійної
(професійно-технічної) та фахової
передвищої освіти, щодо модернізації
роботи з питань охорони праці та
безпеки життєдіяльності

1

30

03.1007.10.2022

Ольга
Ганна СКРИПКА
ЛИТВИНЕНКО

1

30

12.1216.12.2022

Ольга
ВОЛОШИНА

Вікторія ПАВЛЮХ

1

72

19.0930.09.2022

Сергій
ТКАЧЕНКО

Тетяна
ЖЕЛЄЗНОВА

