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План 

підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників  

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського» 

на 2021-2024 роки 

 

 
 прізвище, 

 ім’я,  

по батькові 

посада  назва/тема/  

 напрям 

форма / вид 

підвищення 

кваліфікації 

суб’єкт (заклад)  

підвищення кваліфікації 

кількість 

годин/ 

кредитів 

 

2021 рік 
 

 БАБІНА  

Оксана 

Олександрівна 

методист навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»  

 

20 

 ГАГАРІНА  

Наталія  

Павлівна 

старший викладач 

кафедри дошкільної 

та початкової освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей 

науково-педагогічних 

працівників 

стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

180 год 

 ГУЛКА 

Оксана 

Мирославівна 

методист лабораторії 

моніторингових 

досліджень 

Моніторинг якості 

освіти, методист  

Підвищення 

кваліфікації за 

програмою 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

180 



очно-

дистанційною 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

 ДОНЕНКО  

Анна  

Олександрівна 

методист навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

методисти центрів, 

лабораторій без 

виділення профілю 

Курси, 

дистанційна 

форма 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

 

120 

 ДЯЧЕНКО  

Надія  

Іванівна  

методист науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Розвиток професійних 

компетентностей 

Дистанційна 

Платформа масових 

відкритих курсів 

«Prometheus» 

30/1 

 ЖОСАН  

Олександр  

Едуардович 

Завідувач кафедри Підвищення наукового 

та фахового рівня 

Шляхом 

самоосвіти 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського», 

 

180/6 

 КИРИЛЮК 

Анжела  

Петрівна 

Завідувач  

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 

 КОРЖ  

Любов 

Федорівна 

Завідувач навчально-

методичного центру 

оцінювання якості 

освіти 

Моніторинг якості 

освіти, ЗНО, завідувачі 

структурних 

підрозділів 

Підвищення 

кваліфікації за 

програмою 

очно-

дистанційною 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

180 

 КОСА  

Ірина  

Тайлерівна 

Завідувач науково-

методичної 

лабораторії 

іноземних мов та 

міжнародних 

освітніх обмінів 

Завідувачі кафедр та 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна 

 

Університет 

менеджменту освіти 

Національної академії 

педагогічних наук 

України  

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

180 год./ 

6 кред. 

 КОТЛЯРЕНКО 

Наталія 

Миколаївна 

Методист науково-

методичної 

лабораторії 

гуманітарно-

Осмислені й 

переосмислені 

 

дистанційний 

курс 

Прометеус 15 год  



естетичних 

дисциплін 

 ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

Завідувач навчально-

методичного центру 

дистанційного 

навчання 

Завідувачів 

(методистів) центрів 

(кабінетів, лабораторій) 

дистанційного 

навчання закладів ППО 

Курси, 

дистанційна 

форма 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

 

180 

 МАРУЩАК 

Наталія 

Миколаївна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Методисти центрів, 

лабораторій без 

виділення профілю 

Курси  Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

180 

 ПЛЯКА  

Сергій  

Миколайович  

методист науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Розвиток професійних 

компетентностей 

Дистанційна 

Платформа масових 

відкритих курсів 

«Prometheus» 

30/1 

 РЕВНИВЦЕВА  

Олена  

Володимирівна 

завідувач  науково-

методичної 

лабораторії 

гуманітарно-

естетичних 

дисциплін 

Наука про навчання: 

що має знати кожен 

вчитель 

 

дистанційний 

курс 

Прометеус 20 год  

 СКУРЕНКО  

Світлана  

Леонідівна 

методист кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

Методисти кафедр 

ІППО 

підвищення 

кваліфікації 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

180 год 

 ТАРАПАКА  

Наталія  

Володимирівна 

завідувач кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей 

науково-педагогічних 

працівників 

стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

180 год 

 ТКАЧЕНКО  

Олена  

Григорівна 

 

Методист центру 

ліцензування 

освітньої діяльності, 

замовлення та видачі 

документів про 

Методисти закладів 

ППО без виділення 

профілю 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

180/6 



освіту 

 ТРУБІНА 

Валентина 

Геларіївна 

Методист обласного 

навчально-

методичного центру 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

діяльності 

методичних служб 

Програми з напрямів: 

- розвиток 

управлінських 

компетентностей 

керівних кадрів ЗЗСО 

закладів дошкільної 

освіти); 

- використання 

інформаційно-

комунікаційних та 

цифрових технологій в 

освітньому процесі ; 

- розвиток 

інклюзивних, 

емоційно-етичних 

компетентностей 

Дистанційна, 

очна 

(вебінари, 

тренінги, 

практикуми) 

 

Щороку 

За пропозиціями та 

програмами суб’єктів ПК 

 

 ФЕДОРОВА  

Юлія  

Віталіївна  

Завідувач науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Розвиток професійних 

компетентностей 

Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

30/1 

 ФЕДОРОВА  

Юлія  

Віталіївна 

Завідувач науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

 Очна 

Рівненський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

8/0,3 

 ЧАЛА  

Марина  

Станіславівна 

Завідувач науково-

методичної 

лабораторії 

інформаційно-

технологічної освіти 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України, 

 

180/6 

 ЧАСТАКОВ  

Артур  

Васильович 

Методист 

навчально-

методичного центру 

дистанційного 

навчання 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»  

 

30 



 

 ЧЕБОНЕНКО 

Валентина 

Федорівна 

Завідувач обласного 

навчально-

методичного центру 

психологічної 

служби системи 

освіти 

 

 

Завідувачі кафедр та 

структурнихпідрозділів

закладів ППО 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

180 

годин/6 

кредитів 

 ЧЕРВОНЕЦЬ 

Інна 

Володимирівна 

завідувач ресурсного 

центру підтримки 

інклюзивної освіти 

Психологія, корекційна 

та інклюзивна освіта 

Очно-

дистанційна 

форма 

навчання 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

180/6 

 ЧЕРНЕЦЬКА  

Олена  

Георгіївна 

старший викладач 

кафедри дошкільної 

та початкової освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей 

науково-педагогічних 

працівників 

стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

180 год 

 ЧУЙ  

Наталія  

Вікторівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 

 ШАБАЛІНА 

Тетяна  

Миколаївна 

 

Завідувач 

лабораторії 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

освітнього процесу 

Завідувачі кафедр та 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

180 год. 

/6 кр. 

 ШОВЕНКО 

Олександр 

Сергійович 

Методист науково-

методичної 

лабораторії 

інформаційно-

технологічної освіти 

Методисти 

університетів, академій, 

інститутів (на базі 

Національного 

авіаційного 

університету) 

Очно-

дистанційна 

форма 

навчання 

(триетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

НАПН України 

180 год 

 

 

 



 

 
№ прізвище, 

 ім’я,  

по батькові 

посада  назва/тема/  

 напрям 

форма / вид 

підвищення 

кваліфікації 

суб’єкт (заклад)  

підвищення кваліфікації 

кількість 

годин/ 

кредитів 

 

2022 рік 
 

 БАБІНА  

Оксана 

Олександрівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, інклюзивне 

навчання, мовленнєва 

компетентність, 

психологія) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»  

 

20 

 БЕРЕГОВА 

Наталія 

Володимирівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»  

20 

 БЕРЕГОВА 

Наталія 

Володимирівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, інклюзивне 

навчання, мовленнєва 

компетентність, 

психологія) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»  

20 

 ДЗЮБАС  

Наталія  

Анатоліївна 

Методист 

обласного 

навчально-

методичного центру 

психологічної 

служби системи 

освіти 

Методисти районних 

(обласних, міських) 

методичних кабінетів 

(центрів) та керівники 

методичних об’єднань 

психологічної служби 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

  180 

годин/6 

кредитів 

 ДОНЕНКО  

Анна 

Олександрівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 

 ДЯЧЕНКО  

Надія 

Іванівна 

методист науково-

методичної 

лабораторії виховної 

Розвиток професійних 

компетентностей 

Дистанційна КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15/0,5 



роботи і формування 

культури здоров’я 

 

 
ДЯЧЕНКО  

Надія 

Іванівна 

методист науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

 Дистанційна 

Платформа масових 

відкритих курсів 

«Prometheus» 

15/0,5 

 ЗАБОЛОТНЯ  

Ольга  

Миколаївна 

Методист обласного 

навчально-

методичного центру 

психологічної 

служби системи 

освіти 

Методисти районних 

(обласних, міських) 

методичних кабінетів 

(центрів) та керівники 

методичних об’єднань 

психологічної служби 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

  180 

годин/6 

кредитів 

 КИРИЛЮК 

Анжела  

Петрівна 

Завідувач  

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 

 КІРІШКО 

Людмила 

Миколаївна 

Методист обласного 

навчально-

методичного центру 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

діяльності 

методичних служб 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна 

(двоетапна) 

 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180/6  

 КОНДРАТОВА  

Вікторія  

Вадимівна 

доцент кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей 

науково-педагогічних 

працівників 

стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

180 год 

 КОТЛЯРЕНКО 

Наталія 

Миколаївна 

Методист науково-

методичної 

лабораторії 

гуманітарно-

естетичних 

дисциплін 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО «Гуманітарний, 

суспільно-

очне навчання 

за програмою 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год 



гуманітарний та 

естетичний» 

(2022 р.) 

 ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

Завідувач навчально-

методичного центру 

дистанційного 

навчання 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, інклюзивне 

навчання, мовленнєва 

компетентність, 

психологія) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО  

імені Василя 

Сухомлинського»  

 

30 

 МИТРОФАНЕНКО 

Юрій 

Станіславович 

Старший викладач 

кафедри теорії і 

методики середньої 

освіти 

Підвищення фахового 

рівня, набуття нових 

знань і вмінь на посаді 

науково-педагогічного 

працівника 

Стажування 

 

Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського 

http://koippo.kr.ua 

180/6 

 ПЛЯКА  

Сергій 

Миколайович  

методист науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Розвиток професійних 

компетентностей 

Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

30/1 

 РЕВНИВЦЕВА  

Олена  

Володимирівна 

завідувач  науково-

методичної 

лабораторії 

гуманітарно-

естетичних 

дисциплін 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО «Гуманітарний, 

суспільно-

гуманітарний та 

естетичний» 

очне навчання 

за програмою 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год 

 ТАТАРЕНКО 

Олена 

Володимирівна 

Методист науково-

методичної 

лабораторії 

інформаційно-

технологічної освіти 

 Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180/6 

 ТІХОНОВА  

Наталія  

Георгіївна 

старший викладач 

кафедри дошкільної 

та початкової освіти 

Розвиток професійних 

компетентностей 

науково-педагогічних 

працівників 

стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

180 год 



 

 ТКАЧЕНКО  

Любов  

Афанасіївна  

методист науково-

методичної 

лабораторії 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Науково-педагогічні 

(викладачі) та 

педагогічні (методисти) 

працівники закладів 

ППО з дисциплін 

природничо-

математичного 

профілю 

очна Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год 

 ТРУБІНА 

Валентина 

Геларіївна 

Методист обласного 

навчально-

методичного центру 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

діяльності 

методичних служб 

Програми з напрямів: 

- розвиток 

управлінських 

компетентностей 

керівних кадрів ЗЗСО 

закладів дошкільної 

освіти); 

- використання 

інформаційно-

комунікаційних та 

цифрових технологій в 

освітньому процесі ; 

- розвиток 

інклюзивних, 

емоційно-етичних 

компетентностей 

Дистанційна, 

очна 

(вебінари, 

тренінги, 

практикуми) 

 

 

За пропозиціями та 

програмами суб’єктів ПК 

 

 ФЕДОРОВА  

Юлія  

Віталіївна 

Завідувач науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Розвиток професійних 

компетентностей 

Дистанційно-

очна  форма 

навчання 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180/6 

 ЦІПЕРКО  

Тетяна  

Вячеславівна 

методист науково-

методичної 

лабораторії 

природничо-

математичних 

дисциплін  

Науково-педагогічні 

(викладачі) та 

педагогічні (методисти) 

працівники закладів 

ППО з дисциплін 

природничо-

математичного 

профілю 

очна Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год 



 

 ЧАСТАКОВ  

Артур  

Васильович 

Методист 

навчально-

методичного центру 

дистанційного 

навчання 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, інклюзивне 

навчання, мовленнєва 

компетентність, 

психологія) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»  

 

30 

 ЧЕРНЕНКО  

Сергій  

Вікторович  

Методист науково-

методичної 

лабораторії 

гуманітарно-

естетичних 

дисциплін 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО «Гуманітарний, 

суспільно-

гуманітарний та 

естетичний» 

очне навчання 

за програмою 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

180 год 

 ЧУЙ  

Наталія  

Вікторівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Методисти центрів, 

лабораторій без 

виділення профілю 

Курси, 

дистанційна 

форма 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної  освіти 

ДЗВО «УМО» НАПН 

України 

120 

 

 
№ прізвище, 

 ім’я,  

по батькові 

посада  назва/тема/  

 напрям 

форма / вид 

підвищення 

кваліфікації 

суб’єкт (заклад)  

підвищення кваліфікації 

кількість 

годин/ 

кредитів 

2023 рік 
 БАБІНА  

Оксана 

Олександрівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Методисти центрів, 

лабораторій без 

виділення профілю 

Курси, 

дистанційна 

форма 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

120 

 БЕРЕГОВА 

Наталія 

Володимирівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Методисти центрів, 

лабораторій без 

виділення профілю 

Курси, 

дистанційна 

форма 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

120 



 

 ВІКТОРІНА  

Олена  

Миколаївна 

Старший викладач 

кафедри теорії і 

методики середньої 

освіти 

Підвищення фахового 

рівня, набуття нових 

знань і вмінь на посаді 

науково-педагогічного 

працівника 

Стажування 

 

Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського 

http://koippo.kr.ua 

180/6 

 ВОЙТКО  

Валентина 

Володимирівна 

Старший викладач 

кафедри педагогічки, 

психології і 

корекційної освіти 

Підвищення наукового 

та фахового рівня, 

набуття нових знань і 

вмінь на посаді 

науково-педагогічного 

працівника 

Стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

180/6 

 ГРИНЮКОВА 

Руслана 

Анатоліївна 

Методист науково-

методичної 

лабораторії 

іноземних мов та 

міжнародних 

освітніх обмінів 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО «Гуманітарний, 

суспільно-

гуманітарний та 

естетичний» 

Дистанційно-

очна 

 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 год./ 

6 кред.  

 ДОНЕНКО  

Анна 

Олександрівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 

 ДОРОШЕНКО 

Олександр 

Васильович 

Завідувач центру 

ліцензування 

освітньої діяльності, 

замовлення та видачі 

документів про 

освіту 

Завідувачі кафедр і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180/6 

 ДРОБІН  

Андрій  

Анатолійович  

методист науково-

методичної 

лабораторії 

природничо-

математичних 

Науково-педагогічні 

(викладачі) та 

педагогічні (методисти) 

працівники закладів 

ППО з дисциплін 

очна Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

180год/ 

5 

кредитиі 



дисциплін природничо-

математичного 

профілю 

НАПН України 

 

ДЯЧЕНКО  

Надія  

Іванівна 

Методист науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Розвиток професійних 

компетентностей 
Дистанційна 

Платформа масових 

відкритих курсів 

«Prometheus» 

15/0,5 

 

ДЯЧЕНКО  

Надія  

Іванівна 

Методист науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Розвиток професійних 

компетентностей 
Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15/0,5 

 КИРИЛЮК 

Анжела  

Петрівна 

Завідувач  

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 

 КОТЛЯРЕНКО 

Наталія 

Миколаївна 

Методист науково-

методичної 

лабораторії 

гуманітарно-

естетичних 

дисциплін 

Наука про навчання: 

що має знати кожен 

вчитель 

(2023 р.) 

дистанційний 

курс 

Прометеус 20 год  

 ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

Завідувач навчально-

методичного центру 

дистанційного 

навчання 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

30 

 МАРЧЕНКО  

Ірина  

Анатоліївна 

Методист кафедри 

педагогічки, 

психології і 

корекційної освіти 

Підвищення фахового 

рівня 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

 

 

180/6 



 МОЛЧАНОВА 

Оксана  

Миколаївна 

Старший викладач 

кафедри педагогічки, 

психології і 

корекційної освіти 

Підвищення наукового 

та фахового рівня, 

набуття нових знань і 

вмінь на посаді 

науково-педагогічного 

працівника 

Стажування КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського», 

 

180/6 

 ПЛЯКА  

Сергій 

Миколайович  

Методист науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Розвиток професійних 

компетентностей 
Дистанційно-

очна  форма 

навчання 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180/6 

 САМОЙЛОВ 

Сергій  

Петрович 

 

Методист центру 

ліцензування 

освітньої діяльності, 

замовлення та видачі 

документів про 

освіту 

Методисти закладів 

ППО без виділення 

профілю 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180/6 

 ТРУБІНА 

Валентина 

Геларіївна 

Методист обласного 

навчально-

методичного центру 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

діяльності 

методичних служб 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна 

 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180/6 

 ФЕДОРОВА 

Юлія 

Віталіївна 

Завідувач науково-

методичної 

лабораторії виховної 

роботи і формування 

культури здоров’я 

Розвиток професійних 

компетентностей 

Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

30/1 

 ЧАСТАКОВ  

Артур  

Васильович 

Методист 

навчально-

методичного центру 

дистанційного 

навчання 

Завідувачів 

(методистів) центрів 

(кабінетів, лабораторій) 

дистанційного 

навчання закладів ППО 

Курси, 

дистанційна 

форма 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

 

180 



 ЧЕРТКОВА  

Наталія  

Сергіївна 

Завідувач науково-

методичної 

лабораторії 

суспільствознавчих 

дисциплін 

Завідувачі кафедр та 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України  

180 

годин/6 

кредитів 

 ЧУЙ  

Наталія  

Вікторівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 

 ШАПОВАЛОВА 

Тетяна 

Анатоліївна 

Завідувач 

лабораторії 

моніторингових 

досліджень 

Моніторинг якості 

освіти, завідувачі 

структурних 

підрозділів 

Підвищення 

кваліфікації за 

програмою 

очно-

дистанційною 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 

 

 

 
№ прізвище, 

 ім’я,  

по батькові 

посада  назва/тема/  

 напрям 

форма / вид 

підвищення 

кваліфікації 

суб’єкт (заклад)  

підвищення кваліфікації 

кількість 

годин/ 

кредитів 

 

2024 рік 
 

 БАБІНА  

Оксана  

Олександрівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, інклюзивне 

навчання, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 

 БЕРЕГОВА 

Наталія 

Володимирівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

 

 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, інклюзивне 

навчання, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

20 



 БОГДАНОВА  

Оксана  

Петрівна  

методист науково-

методичної 

лабораторії 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Науково-педагогічні 

(викладачі) та 

педагогічні (методисти) 

працівники закладів 

ППО з дисциплін 

природничо-

математичного 

профілю 

очна Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180год/ 

5 

кредитиі 

 БУРТОВИЙ  

Сергій  

Вікторович 

Завідувач кафедри 

теорії і методики 

середньої освіти 

Підвищення фахового 

рівня, набуття нових 

знань і вмінь на посаді 

науково-педагогічного 

працівника 

Стажування  Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського 

http://koippo.kr.ua 

180/6 

 БУТЕНКО 

Ліна 

Миколаївна 

Завідувач 

лабораторії 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

ЗНО, завідувачі 

структурних 

підрозділів 

Підвищення 

кваліфікації за 

програмою 

очно-

дистанційною 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 

 ВАРЕХА  

Аліна 

Григорівна 

Методист 

лабораторії 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

ЗНО, методист Підвищення 

кваліфікації за 

програмою 

очно-

дистанційною 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 

 ВІДІБОРЕНКО  

Інна  

Володимирівна 

Методист НМЛ 

суспільствознавчих 

дисциплін 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО «Гуманітарний, 

суспільно-

гуманітарний та 

естетичний» 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України  

180 

годин/6 

кредитів 

 ДОНЕНКО  

Анна  

Олександрівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 



центру освітньої 

діяльності 

 

ДЯЧЕНКО  

Надія  

Іванівна 

 

Методист НМЛ 
Розвиток професійних 

компетентностей 

Дистанційно-

очна  форма 

навчання 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180/6 

 ЖЕЛЄЗНОВА  

Тетяна  

Петрівна  

завідувач науково-

методичної 

лабораторії основ 

здоров’я, безпеки 

життєдіяльності та 

охорони праці                                                                                        

Завідувачі кафедр та 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180год/ 

6 кр 

 ЗАДУБНЯК  

Юлія  

Анатоліївна 

Методист науково-

методичної 

лабораторії 

іноземних мов та 

міжнародних 

освітніх обмінів 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО «Гуманітарний, 

суспільно-

гуманітарний та 

естетичний» 

Дистанційно-

очна 

 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 год./ 

6 кред.  

 КИРИЛЮК 

Анжела  

Петрівна 

Завідувач  

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Завідувачі центрів, 

лабораторій без 

виділення профілю 

Курси, 

дистанційна 

форма 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

120 

 КОРОБОВ  

Микола 

Георгійович 

Завідувач НМЛ 

фізичної культури, 

спорту і Захисту 

Вітчизни 

Завідувачі кафедр та 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна форма 

навчання 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України  

180 

годин/6 

кредитів 

 КОТЛЯРЕНКО 

Наталія 

Миколаївна 

Методист НМЛ 

гуманітарно-

естетичних 

Освітні інструменти 

критичного мислення 

(2024 р.) 

дистанційний 

курс 

Прометеус 60 год  



дисциплін 

 КУРІЛІН 

Олег 

Миколайович 

Методист 

лабораторії 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

ЗНО, методист Підвищення 

кваліфікації за 

програмою 

очно-

дистанційною 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 

 ЛИТВИНЕНКО 

Ольга 

Валентинівна 

Завідувач навчально-

методичного центру 

дистанційного 

навчання 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, інклюзивне 

навчання, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

30 

 ЛІСНІЧУК 

Ксенія  

Миколаївна 

Методист 

лабораторії 

зовнішнього 

незалежного 

оцінювання 

ЗНО, методист Підвищення 

кваліфікації за 

програмою 

очно-

дистанційною 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 

 НІКОЛАЄВА  

Олена  

Петрівна  

 

Методист 

лабораторії 

інформаційно-

методичного 

забезпечення 

освітнього процесу 

Методисти закладів 

ППО без виділення 

профілю 

Дистанційно-

очна 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 год. 

/ 6 кр. 

 НУДНИЙ  

Василь  

Михайлович 

Заступник директора Заступники директорів 

ЦІППО 

Заочна Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 

 ПАШАНОВА  

Тетяна  

Олегівна 

методист кафедри 

дошкільної та 

початкової освіти 

Методисти кафедр 

ІППО 

підвищення 

кваліфікації 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 год 

 ПЛАХУТА 

Світлана 

Миколаївна  

Методист 

лабораторії 

інформаційно-

Методисти закладів 

ППО без виділення 

профілю 

Дистанційно-

очна 

(двоетапна) 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

180 год. 

/ 6 кр. 



 методичного 

забезпечення 

освітнього процесу 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

 
ПЛЯКА  

Сергій  

Миколайович  

Методист НМЛ 
Розвиток професійних 

компетентностей 
Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

 

30/1 

 ПОБЕРЕЖЕЦЬ 

Оксана Сергіївна 

Методист обласного 

навчально-

методичного центру 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

діяльності 

методичних служб 

Викладачі та методисти 

кафедр, центрів 

(лабораторій) і 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна 

(двоетапна) 

 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180/6  

 ПОЛОВЕНКО 

Олена  

Вікторівна 

Завідувач обласного 

навчально-

методичного центру 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

діяльності 

методичних служб 

Завідувачі кафедр та 

структурних 

підрозділів закладів 

ППО 

Дистанційно-

очна 

 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180/6  

 ТКАЧЕНКО  

Сергій  

Валерійович 

 

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 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180год/ 

6 кр 

 ТРУБІНА 

Валентина 

Геларіївна 

Методист обласного 

навчально-

методичного центру 

освітнього 

менеджменту та 

координації 

діяльності 

методичних служб 

Програми з напрямів: 

- розвиток 

управлінських 

компетентностей 

керівних кадрів ЗЗСО 

закладів дошкільної 

освіти); 

- використання 

інформаційно-

Дистанційна, 

очна 

(вебінари, 

тренінги, 

практикуми) 

 

Щороку 

За пропозиціями та 

програмами суб’єктів ПК 

 



комунікаційних та 

цифрових технологій в 

освітньому процесі ; 

- розвиток 

інклюзивних, 

емоційно-етичних 

компетентностей 

-  

 ФЕДІРКО  

Жанна  

Володимирівна 

Старший викладач 

кафедри теорії і 

методики середньої 

освіти 

Підвищення фахового 

рівня, набуття нових 

знань і вмінь на посаді 

науково-педагогічного 

працівника 

Стажування  Кіровоградський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти імені 

Василя Сухомлинського 

http://koippo.kr.ua 

180/6 

 ФЕДОРОВА  

Юлія 

Віталіївна 

Завідувач НМЛ 
Розвиток професійних 

компетентностей 
Дистанційна 

Платформа масових 

відкритих курсів 

«Prometheus» 

15/0,5 

 ФЕДОРОВА  

Юлія 

Віталіївна 

Завідувач НМЛ 
Розвиток професійних 

компетентностей 
Дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського» 

15/0,5 

 ХЛАНЬ  

Людмила 

Миколаївна  

завідувач  науково-

методичної 

лабораторії 

природничо-

математичних 

дисциплін 

Завідувачі кафедр і 

структурних 

підрозділів  

очна Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180год  

/5 

кредитиі 

 ЦИПОЧКІН 

Андрій 

Володимирович 

Методист 

лабораторії 

моніторингових 

досліджень 

ЗНО, методист Підвищення 

кваліфікації за 

програмою 

очно-

дистанційною 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180 

 ЧАСТАКОВ  

Артур  

Васильович 

Методист 

навчально-

методичного центру 

дистанційного 

навчання 

 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, інклюзивне 

навчання, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського», 

30 



 ЧУЙ  

Наталія  

Вікторівна 

Методист 

навчально-

організаційного 

центру освітньої 

діяльності 

Семінари, тренінги 

(ІКТ, мовленнєва 

компетентність) 

Очна, 

дистанційна 

КЗ «КОІППО імені 

Василя 

Сухомлинського»,  

20 

 ЯКОВОВА 

 Ганна  

Ярославівна 

Методист кафедри 

теорії і методики 

середньої освіти 

Підвищення фахового 

рівня, набуття нових 

знань і вмінь 

Курси 

підвищення 

кваліфікації 

 

Центральний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

Університету 

менеджменту освіти 

НАПН України 

180/6 

 


