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План підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників  

комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти  

імені Василя Сухомлинського»  на 2022 рік 

 
 

 

 

прізвище, 

ім’я 

Посада, структурний 

підрозділ 

назва/тема/ 

напрям/ найменування 

відповідної програми(курсу, 

лекції, модуля тощо) 

Форма (форми) / вид 

підвищення кваліфікації 

суб’єкт (заклад) 

підвищення кваліфікації 

кількість 

годин/ 

кредитів / 

обсяг 

(тривалість) 

1 БАБІНА  

Оксана 

Методист навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

Семінари, тренінги  

(ІКТ, інклюзивне навчання, 

мовленнєва компетентність, 

психологія) 

Очна, дистанційна КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

20 год. 

2 БАРСУКОВА  

Світлана  

Методист науково-

методичної лабораторії 

основ здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці 

Методисти закладів ППО 

без виділення профілю   

Дистанційно-очна форма 

навчання (двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год. 

/6 кр. 

3 БЕРЕГОВА 

Наталія 

Методист навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

Методисти центрів, 

лабораторій без виділення 

профілю 

 

 

 

Семінари, тренінги (ІКТ, 

інклюзивне навчання, 

мовленнєва компетентність, 

психологія) 

Підвищення кваліфікації 

за програмою  

дистанційна форма  

 

 

 

Очна, дистанційна 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

ДЗВО «УМО» НАПН 

України  

 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

180 год. 

/6 кр.  

4 ГАГАРІНА 

Наталія 

Старший викладач 

кафедри дошкільної та 

початкової освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей 

науково-педагогічних 

працівників 

Стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

180 год. 

/6 кр. 

5 ГУЛКА  

Оксана 

Методист навчально-

методичного центру 

оцінювання якості 

освіти 

Моніторинг якості освіти, 

методист 

Підвищення кваліфікації 

за програмою  

 

очно-дистанційна 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

180 год. 

/6 кр. 
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ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

6 ДОНЕНКО 

Анна 

Методист навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

Семінари, тренінги (ІКТ, 

мовленнєва компетентність) 

Очна  

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

20 год. 

7 ДРОБІН  

Андрій 

старший викладач 

кафедри інформаційно-

комунікативних 

технологій та 

безпечного освітнього 

середовища 

Розвиток професійних 

компетентностей 

дистанційна КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

 

30 год. 

/1 кр. 

8 ДЯЧЕНКО  

Надія 

Методист НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Керівники закладів освіти, 

директори, консультанти 

центрів професійного 

розвитку педагогів, 

педагогічні працівники 

закладів освіти 

Проблема: Інноваційний 

педагогічний маркетинг у 

професійній діяльності 

педагога НУШ 

Дистанційна 

(тренінг) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

8 год. 

 ДЯЧЕНКО  

Надія 

Методист НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Педагогічні працівники 

закладів загальної середньої 

та професійної (професійно-

технічної) освіти  

Проблема: Методичні 

аспекти протидії насильству 

в закладах освіти 

Дистанційна 

(тренінг) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

8 год. 

 ДЯЧЕНКО  

Надія  

Методист НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Усі категорії здобувачів 

освіти 

Проблема: Сучасні підходи 

до соціального партнерства 

в умовах інклюзивного 

навчання 

Онлайн 

(семінар) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 
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9 ЖЕЛЄЗНОВА 

Тетяна 

старший викладач 

кафедри інформаційно-

комунікативних 

технологій та 

безпечного освітнього 

середовища 

розвиток професійних 

компетентностей 

дистанційна КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського  

 

 

30 год. 

/1 кр. 

10 КИРИЛЮК 

Анжела   

Завідувач  навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

Семінари, тренінги (ІКТ, 

мовленнєва компетентність) 

Очна  

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

20 год. 

11 КІРІШКО 

Людмила 

 

Методист ресурсного 

центру підтримки 

інклюзивної освіти 

Психологія, корекційна та 

інклюзивна освіта 

Очно-дистанційна форма 

навчання 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год. 

/6 кр. 

12 КОЛІСНІЧЕНКО  

Сергій  

Методист НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Проблема: Використання 

скрайбінгу в освітньому 

процесі 

Онлайн  

(тренінг) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

8 год. 

 КОЛІСНІЧЕНКО  

Сергій  

Методист НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Учителі громадянської та 

історичної освітньої галузі 

Проблема: Практичні 

заняття на уроках історії та 

суспільствознавчих 

дисциплін 

Онлайн 

(семінар практикум) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 

 КОЛІСНІЧЕНКО  

Сергій  

Методист НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Учителі, які готуються до 

викладання курсів «Етика» 

та «Культура 

добросусідства» 

Проблема: Викладання 

курсів «Етика» та 

«Культура добросусідства» 

за новими освітніми 

програмами 

Онлайн 

(семінар-практикум) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 
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13 КОНДРАТОВА 

Вікторія 

Доцент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей науково-

педагогічних працівників 

Стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

180 год. 

/6 кр. 

14 КОРЖ  

Любов 

Завідувач навчально-

методичного центру 

оцінювання якості 

освіти 

Моніторинг якості освіти, 

ЗНО, завідувачі 

структурних підрозділів 

Підвищення кваліфікації 

за програмою  

очно-дистанційна 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год. 

/6 кр. 

15 ЛИТВИНЕНКО  

Ольга 

 

 

Розвиток професійних 

компетентностей вчителів 

інформатики 

 

  30 

16 МАРУЩАК 

Наталія 

Методист навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

Семінари, тренінги  

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

20 год. 

17 МИТРОФАНЕНКО 

Юрій 

Старший викладач 

кафедри теорії і 

методики середньої 

освіти 

Підвищення фахового рівня, 

набуття нових знань і вмінь 

на посаді науково-

педагогічного працівника 

Стажування, 

(формальна/неформальна/ 

інформальна освіта) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

180 год. 

/6 кр. 

18 НІКОЛАЄВА  

Олена 

Методист лабораторії 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

освітнього процесу 

Курси  

«Розвиток спільних для 

ключових компетентностей 

умінь здобувачів освіти» 

Очна КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

30 год. 

/1 кр. 

19 ПЛАХУТА 

Світлана 

 

Методист лабораторії 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

освітнього процесу 

 

Семінар-практикум  

«Освітні можливості 

Вікіпедії (вільної 

багатомовної онлайн-

енциклопедії) 

 

Семінар-практикум  

«Дизайн-мислення як 

освітня технологія» 

 

Дистанційна  

 

 

 

 

 

Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»  

 

 

 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 

/0,5 кр. 

 

 

 

 

15 год. 

/0,5 кр. 
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20 ПЛЯКА  

Сергій  

Методист НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Педагогічні працівники 

закладів освіти 

Проблема: Академічна 

доброчесність: від закону до 

практики впровадження 

Дистанційна  

(семінар-практикум) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 

 ПЛЯКА  

Сергій  

Методист НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Усі категорії здобувачів 

освіти  

Проблема: Педагогіка 

партнерства як основа 

філософії сучасної освіти 

Онлайн/очна 

(семінар) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 

21 ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Оксана 

Методист ОНМЦ 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

методичних формувань 

Удосконалення сучасних 

моделей підвищення 

кваліфікації як важливий 

фактор забезпечення якості 

освіти 

(05.09-22.09.2022) 

Семінар-практикум 

Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

15 (0,5) 

 

22 ПОЛОВЕНКО  

Олена 

Завідувач ОНМЦ 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

методичних формувань 

Візуалізація як тренд 

цифрового освітнього 

середовища 

(14.03-30.03.2022) 

Семінар-практикум 

Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15/(0,5) 

23 СКРИПКА  

Ганна 

старший викладач 

кафедри інформаційно-

комунікативних 

технологій та 

безпечного освітнього 

середовища 

розвиток професійних 

компетентностей 

дистанційна КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського, 

 

 

30/1 

24 СКУРЕНКО 

Світлана 

Методист кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

Викладачі та методисти 

кафедр (лабораторій) і 

структурних підрозділів 

закладів ППО  

за профілем: педагогіка, 

початкова, дошкільна та 

позашкільна освіта 

Очно-дистанційна Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год. 

/6 кр. 
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25 ТАТАРЕНКО  

Олена  

Методист науково-

методиної лабораторії 

інформаційно-

технологічної освіти 

 

Викладачі та методисти 
кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних 

підрозділів закладів ППО 

 

 

 

Як створити та наповнити 

сайт учителя, 

використовуючи сервіси 

Google 

 

 

Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації  

 

 

 

 

 

семінар-практикум 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

ДЗВО УМО» НАПН 

України, 

 

 

Платформа 

дистанційного 

навчання КЗ «КОІППО 

імені Василя 

Сухомлинського» 

180 год. / 

6 кред. 

ЄКТС 

 

 

 

 

 

15 год. 

/0,5 кр. 

26 ТІХОНОВА 

 Наталія 

Старший викладач 

кафедри дошкільної та 

початкової освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей науково-

педагогічних працівників 

стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

180 год. 

/6 кр. 

27 ТРУБІНА 

Валентина 

Методист ОНМЦ 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

методичних формувань 

Професійна компетентність 

директора закладу 

дошкільної освіти: 

управлінський та фаховий 

аспект 

(26.04.06.05.2022) 

 

Всеукраїнська робоча 

нарада з питань апробації і 

впровадження курсу 

«Культура добросусідства» 

(10-12.02.2022) 

 

Тренінг для тренерів із 

впровадження курсу 

"Культура добросусідства"  

(21-26.01.2022 р.) 

 

Удосконалення сучасних 

моделей підвищення 

Семінар-практикум 

Дистанційна 

 

 

 

 

 

Робоча нарада 

Онлайн 

 

 

 

 

 

Тренінг 

Очно-дистанційна 

 

 

 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

 

 

 

ГО ІДЦ «Інтеграція та 

розвиток» 

 

 

 

 

 

ГО ІДЦ «Інтеграція та 

розвиток» 

 

 

 

15/(0,5) 

 

 

 

 

 

 

15/(0,5) 

 

 

 

 

 

 

30 (1) 

 

 

 

15 (0,5) 
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кваліфікації як важливий 

фактор забезпечення якості 

освіти 

(05.09-22.09.2022) 

Семінар-практикум 

Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

28 ФЕДОРОВА  

Юлія 

Завідувач науково-

методичної лабораторії 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних 

підрозділів закладів ППО за 

профілем: педагогіка; 

початкова, дошкільна та 

позашкільна освіта; 

гуманітарний, суспільно-

гуманітарний та естетичний 

Очно-дистанційна Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год. 

 ФЕДОРОВА  

Юлія 

Завідувач НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Педагоги різних фахів 

Проблема: Умови 

впровадження інклюзивного 

навчання 

Онлайн 

(практикум) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 

 ФЕДОРОВА  

Юлія 

Завідувач науково-

методичної лабораторії 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Керівники закладів освіти, 

директори, консультанти 

центрів професійного 

розвитку педагогів, 

педагогічні працівники 

закладів освіти 

Проблема: Інноваційний 

педагогічний маркетинг у 

професійній діяльності 

педагога НУШ 

Дистанційна 

(тренінг) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

8 год. 

 ФЕДОРОВА  

Юлія 

Завідувач НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Керівники закладів освіти, 

директори, консультанти 

центрів професійного 

розвитку педагогів, 

педагогічні працівники 

закладів освіти 

Проблема: Професійний 

розвиток педагога: від 

стандарту до інновацій 

Дистанційна 

(семінар-практикум) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 
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 ФЕДОРОВА  

Юлія 

Завідувач науково-

методичної лабораторії 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Педагогічні працівники 

закладів загальної середньої 

та професійної (професійно-

технічної) освіти Проблема: 

Методичні аспекти протидії 

насильству в закладах 

освіти 

Дистанційна 

(тренінг) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

8 год. 

 ФЕДОРОВА  

Юлія 

Завідувач НМЛ 

виховної роботи і 

формування культури 

здоров’я 

Усі категорії здобувачів 

освіти 

Проблема: Сучасні підходи 

до соціального партнерства 

в умовах інклюзивного 

навчання 

Онлайн 

(семінар) 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 

29 ЦІПЕРКО  

Тетяна  

Методист науково-

методичної лабораторії 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і структурних 

підрозділів закладів ППО за 

профілем: природничо-

математичний 

Очна Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год. 

/6 кр. 

30 ЧАЛА  

Марина 

Завідувач НМЛ 

інформаційно-

технологічної освіти 

Основи інклюзивного 

навчання 

 

 

Цифрові технології в 

реалізації діяльнісного 

підходу 

 

Оцінювання без 

знецінювання 

Дистанційний тренінг 

 

 

 

семінар-практикум 

 

 

 

онлайн курс 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

проєкт «Навчаємось 

разом» спільно зі 

студією 

онлайн-освіти EdEra за 

фінансової підтримки 

Європейського Союзу 

й 

Міністерства 

закордонних справ 

8/0,27 

 

 

 

15/0,5 

 

 

 

30/1 
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Фінляндії та підтримки 

Міністерства освіти і 

науки України. 

31 ЧЕРНЕЦЬКА  

Олена  

старший викладач 

кафедри дошкільної та 

початкової освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей 

науково-педагогічних 

працівників 

Дистанційна, очна 

(вебінари, тренінги, 

практикуми) щороку 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

180 год. 

/6 кр. 

32 ЧУЙ  

Наталія 

Методист навчально-

організаційного центру 

освітньої діяльності 

Методисти центрів, 

лабораторій без виділення 

профілю 

Курси  

дистанційна форма 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти  

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год. 

/6 кр. 

33 ШАБАЛІНА 

Тетяна 

 

Завідувач лабораторії 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

освітнього процесу 

Семінар-практикум  

«Організація дистанційного 

навчання в освітньому 

закладі»  

 

Семінар-практикум  

«Дизайн-мислення як 

освітня технологія» 

Дистанційна  

 

 

 

 

Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

 

 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 

/0,5 кр. 

 

 

15 год. 

/0,5 кр. 

34 ШВЕЦЬ  

Катерина 

Методист лабораторії 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

освітнього процесу 

 

Семінар-практикум 

«Моделюємо  урок: 

як не потонути у 

методичному  океані  при   

розмежуванні  понять» 

 

Семінар-практикум  

«Дизайн-мислення як 

освітня технологія» 

Дистанційна  

 

 

 

 

 

Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

 

 

 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15 год. 

/0,5 кр. 

 

 

 

15 год. 

/0,5 кр. 

 

 

 

 


