
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення педагогічної ради  

від 13.01.2022 (протокол № 1) 

 

РІЧНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 
Вид 

Форма 

(форми) 
Строки 

Вартість та 

джерела 

фінансу-

вання 

1 

Сидорчук 

Лариса 

Володимирівна 

Директори закладів 

фахової передвищої 

освіти та 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

 

Дніпровська 

академія 

неперервної освіти 

30 годин ПК очна 7.02.22 11.02.22 1100 грн. 

2 

Сороквашин 

Сергій 

Володимирович 

Заступники 

директорів закладів 

фахової передвищої 

освіти та 

професійної 

(професійно-

технічної) освіти 

 

Дніпровська 

академія 

неперервної освіти 

30 годин ПК очна 24.01.22 28.01.22 1100 грн. 

3 
Синельникова 

Олена Юріївна 

Протидія та 

попередження 

булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти 

ГО «Прометеус» 

 
80 годин курс дистанційна 

січень – 

березень 
безоплатно 

4 
Єгоркіна Олена 

Федорівна 

Дизайн-мислення в 

школі 
ГО «Прометеус» 30 годин 

Онлайн-

курс 
дистанційна квітень безоплатно 



Думай інакше ГО «Прометеус» 30 годин 
Онлайн-

курс 
дистанційна жовтень безоплатно 

5 

Гаврилюк 

Наталія 

Павлівна 

Основи здоров’я 

Дніпровська 

академія 

неперервної освіти 

30 годин ПК очна 
з 04.04.22 по 

08.04.22 
1200 грн. 

Курс для керівників 

та членів групи 

НАССР 

Платформа 

sаnFood.bis 
30 годин курс дистанційна жовтень безоплатно 

6 
Білан Світлана 

Олександрівна 

WEB Основи веб-

розробки (HTML, 

CSS, JavaScript) 

Educational Era 

Студія онлайн-

освіти 

30 годин 

 
курс дистанційна травень-червень безоплатно 

7 
Кучай Андрій 

Вікторович 

Word та Excel: 

інструменти і 

лайфхаки 

ГО «Прометеус» 36 годин курс дистанційна лютий безоплатно 

Інформаційна 

гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в 

інтернеті та на 

телебаченні 

ГО «Прометеус» 45 годин курс дистанційна серпень безоплатно 

8 
Мененко Тетяна 

Петрівна 

Протидія та 

попередження 

булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти 

ГО «Прометеус» 

 
80 годин курс дистанційна 

березень- 

квітень 
безоплатно 

9 

Молчанова 

Тетяна 

Вікторівна 

Word та Excel: 

інструменти і 

лайфхаки 

 

ГО «Прометеус» 

 

 

36 годин 

 

 

курс дистанційна червень безоплатно 

Економіка на кожен 

день 

ГО «Прометеус» 

 
16 годин курс дистанційна березень безоплатно 

10 
Мотренко Майя 

Василівна 

Word та Excel: 

інструменти і 

лайфхаки 

ГО «Прометеус» 

 
36 годин курс дистанційна жовтень безоплатно 



Економіка на кожен 

день 

ГО «Прометеус» 

 
16 годин курс дистанційна грудень безоплатно 

11 

Полив’яний 

Олександр 

Вікторович 

Word та Excel: 

інструменти і 

лайфхаки 

ГО «Прометеус» 36 годин курс дистанційна лютий безоплатно 

Інформаційна 

гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в 

інтернеті та на 

телебаченні 

ГО «Прометеус» 45 годин курс дистанційна вересень безоплатно 

12 
Чабак Наталя 

Петрівна 

Word та Excel: 

інструменти і 

лайфхаки 

ГО «Прометеус» 

 

 

36 годин 

 

 

курс дистанційна вересень безоплатно 

Економіка на кожен 

день 

ГО «Прометеус» 

 
16 годин курс дистанційна листопад безоплатно 

13 
Щапов Віктор 

Володимирович 

Word та Excel: 

інструменти і 

лайфхаки 

ГО «Прометеус» 36 годин курс дистанційна лютий безоплатно 

Інформаційна 

гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в 

інтернеті та на 

телебаченні 

ГО «Прометеус» 45 годин курс дистанційна серпень безоплатно 

14 

 

 

 

 

 

 

Атоян Катерина 

Сергіївна 

Протидія та 

попередження 

булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти 

ГО «Прометеус» 

 
80 годин курс дистанційна квітень безоплатно 

Про дистанційний та 

змішаний формати 

навчання 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

 

30 годин курс дистанційна вересень безоплатно 

 

 

 

15 

Хлус Олена 

Леонідівна 

Протидія та 

попередження 

булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти 

ГО «Прометеус» 

 
80 годин курс дистанційна квітень безоплатно 



 

 
Про дистанційний та 

змішаний формати 

навчання 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

30 годин курс дистанційна вересень безоплатно 

16 

Чорновал 

Вікторія 

Віталіївна 

Технології 

подолання 

критичних ситуацій 

– фрустрація, стрес, 

конфлікт, криза 

ОМО «Домінанта» 

Центр психолого-

андрагогічних 

технологій 

16 годин тренінг очна лютий 

за власні 

кошти 

 

Протидія та 

попередження 

булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти 

 

ГО «Прометеус» 

 
80 годин курс дистанційна 

березень- 

квітень 
безоплатно 

17 
Шмарова Олена 

Володимирівна 

Протидія та 

попередження 

булінгу (цькуванню) 

в закладах освіти 

ГО «Прометеус» 

 
80 годин курс дистанційна квітень безоплатно 

Про дистанційний та 

змішаний формати 

навчання 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

30 годин курс дистанційна вересень безоплатно 

18 

Шаповал 

Владислав 

Олександрович 

Оператор 

безпілотного 

літального апарату 

(дрона) 

«Одеський центр 

професійно-

технічної 

освіти державної 

служби зайнятості» 

36 годин курс денна січень 
за бюджетні 

кошти 

19 
Жмурін Дмитро 

Андрійович 

Word та Excel: 

інструменти і 

лайфхаки 

ГО «Прометеус» 36 годин курс дистанційна лютий безоплатно 

Інформаційна 

гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в 

інтернеті та на 

телебаченні 

ГО «Прометеус» 45 годин курс дистанційна вересень безоплатно 

20 
Чайка Інга 

Іванівна 

Word та Excel: 

інструменти і 

лайфхаки 

ГО «Прометеус» 36 годин курс дистанційна лютий безоплатно 



 


