
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення педагогічної ради 

Слов’янського педагогічного ліцею 

Слов’янської міської ради  

Донецької області 

від 15 грудня 2021 року 

протокол № 4 

  

  РІЧНИЙ  ПЛАН  

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Слов’янського педагогічного ліцею 

на 2022 рік 

 

№ 

з/ч 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 

 

Вид Форма (форми) Строки 

Вартість та 

джерела 

фінансування 

1 Бабенко Оксана 

Анатоліївна 

1. Сучасна мовно-

літературна освіта 

як засіб формування 

успішної 

особистості. 

2. Директор. 

Практикум з питань 

управління 

персоналом 

3. Інклюзивна освіта 

4. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

 

 

Донецький обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

 

Інституційна, 

дистанційна 

 

 

  

 

Січень-

грудень, 

2022 

 

2 Бойко Софія 

Дмитрівна 

Про дистанційний 

та змішаний 

формати навчання 

EdEra – платформа 

онлайн-освіти 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна  Травень, 

2022 
 

3 Матюшина 

Людмила 

Володимирівна 

1. Сучасна мовно-

літературна освіта 

як засіб формування 

успішної 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна  

Січень-

грудень, 

2022  

 



№ 

з/ч 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 

 

Вид Форма (форми) Строки 

Вартість та 

джерела 

фінансування 

особистості. 

2. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти. 

3. Робота закладу 

освіти: партнерство 

між школою та 

батьками 

 

Суб’єкти надання 

освітніх послуг з 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

4 Самохвалова 

Людмила 

Віталіївна 

1. Інклюзивна 

освіта.  

2. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти. 

3. Робота закладу 

освіти: партнерство 

між школою та 

батьками 

4. Формування 

предметної 

компетентності 

(фізика, астрономія) 

ТОВ «Освітній проект» 

На Урок» 

https://naurok.com.ua  

 

 

 

 

Донецький обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна  

Січень-

грудень, 

2022  

 

5 Бойко Іван 

Вікторович 

1. Інклюзія і 

дистанційне 

навчання. 

 

 

2. Нова фізична 

культура 

Вінницький інститут 

Університет «Україна», 

громадська організація 

«Соціальна 

перспектива». 

Prometheus – платформа 

онлайн-освіти 

30 годин 

 

 

 

 

30 годин 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна  

 

Січень, 

2022 

 

 

Травень, 

2022 

 

6 Горбань Наталія 

Іванівна 

1. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти. 

2. Формування 

предметної 

Суб’єкти надання 

освітніх послуг з 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

30 годин 

 

 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна Січень-

грудень, 

2022  

 



№ 

з/ч 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 

 

Вид Форма (форми) Строки 

Вартість та 

джерела 

фінансування 

компетентності 

(біологія, екологія) 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

7 Іваненко Юрій 

Іванович 

Формування 

предметної 

компетентності 

(математика) 

Донецький обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна  

Січень-

грудень, 

2022  

 

8 Іванова Ірина 

Володимирівна 

1. Формування 

предметної 

компетентності 

(англійська мова, 

зарубіжна 

література). 

2. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти. 

Суб’єкти надання 

освітніх послуг з 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна Січень-

грудень, 

2022 

 

9 Іванова Тетяна 

Анатоліївна 

1. Формування 

предметної 

компетентності 

(хімія). 

2. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти. 

Суб’єкти надання 

освітніх послуг з 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна Січень-

грудень, 

2022 

 

10 Калмикова 

Марина 

Валентинівна 

1. Сучасна мовно-

літературна освіта 

як засіб формування 

успішної 

особистості. 

2. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти. 

3. Інклюзивна 

освіта. Співпраця 

вчителя з батьками 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

 

 

Суб’єкти надання 

освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна  

Січень-

грудень, 

2022  

 



№ 

з/ч 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 

 

Вид Форма (форми) Строки 

Вартість та 

джерела 

фінансування 

дитини з 

особливими 

освітніми 

потребами. 

11 Кисельова 

Тетяна Борисівна 

1. Сучасна мовно-

літературна освіта 

як засіб формування 

успішної 

особистості. 

2. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти. 

3. Інклюзивна 

освіта.  

Суб’єкти надання 

освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна Січень-

грудень, 

2022 

 

12 Клименко Олена 

Вікторівна 

1. Освітні тренди 

курсу «Основи 

здоров'я». 

2. Впровадження 

тренінгових 

технологій під час 

вивчення курсу 

«Громадянська 

освіта» 

Донецький обласний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

/очна  

 

Січень, 

2022 

 

Березень, 

2022 

 

13 Омельченко 

Оксана 

Миколаївна 

1. Інклюзивна 

освіта.  

2. Формування 

предметної 

компетентності 

(фізика, астрономія) 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна  

Січень-

грудень, 

2022  

 

14 Плесканьова 

Лілія Григорівна 

1. Формування 

предметної 

компетентності 

(математика) 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна  

Січень, 

2022  
 



№ 

з/ч 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 

 

Вид Форма (форми) Строки 

Вартість та 

джерела 

фінансування 

15 Ратушна Олена 

Іванівна 

1. Сучасна мовно-

літературна освіта 

як засіб формування 

успішної 

особистості. 

2. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти. 

3. Інклюзивна 

освіта.  

 

Суб’єкти надання 

освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна Січень-

грудень, 

2022 

 

16 Рештакова 

Тетяна 

Володимирівна 

1. Інклюзивна 

освіта.  

Суб’єкт надання 

освітніх послуг з 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

15 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна Січень-

грудень, 

2022 

 

17 Рожненко Олена 

Владиславівна 

1. Співпраця 

вчителя з батьками 

дитини з 

особливими 

освітніми 

потребами  

(інклюзивна освіта) 

ТОВ «Освітній проект» 

На Урок» 

https://naurok.com.ua  

 

15 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна Січень-

грудень, 

2022 

 

18 Сьомкін 

Володимир 

Семенович 

1. Формування 

предметної 

компетентності 

(математика) 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна  

Січень-

грудень, 

2022  

 

19 Твердохліб Майя 

Юріївна 

1. Школа для всіх 

(інклюзивна освіта). 

2. Теорія 

множинного 

Студія онлайн- освіти 

EDERA 

ТОВ «Освітній проект 

«На Урок» 

30 годин 

 

2 години 

 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна  

 

Січень, 

2022 

 

 

 



№ 

з/ч 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 

 

Вид Форма (форми) Строки 

Вартість та 

джерела 

фінансування 

інтелекту 

Г.Гарднера: 

складові 

унікальності учня. 

3. Партнерство між 

школою і батьками: 

підходи та способи 

втілення  

 

 

 

 

ТОВ «Освітній проект 

«На Урок» 

 

 

 

 

2 години 

 

 

 

 

Вересень, 

2022 

20 Хавро Вадим 

Олександрович 

1. Формування 

предметної 

компетентності 

(фізика, астрономія) 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна  

Січень, 

2022  
 

21 Целковська 

Катерина 

Миколаївна 

1. Сучасна мовно-

літературна освіта 

як засіб формування 

успішної 

особистості. 

2. Інклюзивна 

освіта.  

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна  

Січень-

грудень, 

2022 

 

22 Чаюк Олег 

Валентинович 

1. Співпраця 

вчителя з батьками 

дитини з 

особливими 

освітніми 

потребами  

(інклюзивна освіта) 

ТОВ «Освітній проект» 

На Урок» 

https://naurok.com.ua  

 

15 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна Січень-

грудень, 

2022 

 

23 Чигирина 

Марина 

Геннадіївна 

1. «Mind map» – від 

мальованої карти до 

гармонійно 

збалансованої 

особистості дитини 

з ООП (інклюзивна 

освіта). 

ТОВ «Освітній проект» 

На Урок» 

 

 

 

Суб’єкт надання 

освітніх послуг з 

2 години 

 

 

 

 

30 годин 

Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційна 

 

Січень, 

2022  

 

 

 

Вересень, 

2022 

 



№ 

з/ч 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 

 

Вид Форма (форми) Строки 

Вартість та 

джерела 

фінансування 

2. Формування 

предметної 

компетентності 

(географія) 

підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

24 Шаповалова 

Олена 

Олександрівна 

1. Формування 

предметної 

компетентності 

(інформатика, 

трудове навчання) 

2. Інклюзивна освіта 

Суб’єкт надання 

освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

очно-

дистанційна 

 

Січень-

грудень, 

2022 

 

25 Шахмаєва Олена 

Павлівна 

правознавства 

1. Формування 

предметної 

компетентності 

(історія, 

правознавство) 

Суб’єкт надання 

освітніх послуг з 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників згідно з 

КВЕД 85.59 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

очно-

дистанційна 

 

Січень-

грудень, 

2022 

 

26 Шашкіна Олена 

Миколаївна 

1. Дизайн-мислення в 

школі (психологія). 

2. Формування 

предметної 

компетентності 

(англійська мова). 

3. НУШ: адаптація 

до вимог середньої 

освіти. 

Prometheus – 

платформа онлайн-

освіти 

 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Дистанційно  

 

Лютий, 

2022  

 

 

Червень, 

2022 

 

Вересень, 

2022 

 

27 Беседін Борис 

Борисович 

Математика. 

Створення 

безпечного та 

інклюзивного 

освітнього 

середовища 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна 

 

 За свій рахунок 

28 Коркішко Артем Інклюзивна освіта Донбаський державний 30 годин Навчання за Інституційна,  За свій рахунок 



№ 

з/ч 

Прізвище ім’я, 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалість) 

 

Вид Форма (форми) Строки 

Вартість та 

джерела 

фінансування 

Володимирович педагогічний 

університет 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

29 Падалка Руслана 

Миколаївна 

Сучасна мовно-

літературна освіта 

як засіб формування 

успішної 

особистості 

Донбаський державний 

педагогічний 

університет 

30 годин Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна, 

дистанційна 

 

 За свій рахунок 

 

 

Голова педагогічної ради ______________   О.А. Бабенко 

 

Секретар педагогічної ради ______________   О.В. Клименко  


