
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Педагогічною радою коледжу 

від 30 листопада 2021 року 

№ 03 

 

Орієнтовний план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ВСП «»Чернігівського 

фахового коледжу інженерії та дизайну Київського національного 

університету технологій та дизайну на 2022 рік 

 

Прізвище та 

ініціали 

педагогічних 

працівників 

Термін 

проходження 
Напрями підвищення 

кваліфікації 

Суб’єкти підвищення 

кваліфікації 

БАГМУТ Т.В.

  

 

лютий 2022р. Педагогічні засади управління 

особистісним розвитком 

здобувача фахової передвищої 

освіти в контексті 

трансформації освітнього 

середовища 

платформа Всеосвіта 

БЕШУН Л.В.   

 

 

 

 

 

 

 

лютий 2022 р. 

 

 

квітень - 

жовтень 2022р. 

 

червень 2022р. 

Якісна співпраця в освітньому 

середовищі  

 

Бухгалтерські онлайн-курси 

 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

«Інклюзивна освіта. Складові 

ефективної взаємодії» 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти  

Бухгалтерська 

платформа  

7minar.ua 

 

ГО «РУХ Освіта» 

БИХОВЕЦЬ І.М. 

травень 2022р. 

 

 

 

лютий 2022р. 

Навчаймось вчитись: Потужні 

розумові інструменти для 

опанування складних 

предметів  

«Проєктування електронних 

освітніх ресурсів»  

платформа Prometheus 

https://prometheus.org.ua/ 

 Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

БІЛІШ П.Д.   

 

 

березень – 

травень 2022р. 

Економіка та підприємництво Освітній хаб міста Києва 

https://eduhub.in.ua/  

Платформа Prometheus 

https://prometheus.org.ua/ 

БОГДАН Д.А.

   

 

листопад 

2022р. 

Цифрові технології в 

освітньому процесі 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський інститут 

неперервної освіти 

ГАЙДЕЙ О.О.

   

  

 

листопад 

2022р. 

Цифрові технології в 

освітньому процесі 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

освіти 

МАЛИНОВСЬКА 

Н.Б.   

 

лютий 2022р. 

 

 

Бери й роби. Змішане та 

дистанційне навчання 

#Blend_it: опануємо змішане 

Платформа 

https://www.ed-

era.com/courses/ 

https://prometheus.org.ua/


  

 

  

 

січень - 

березень 

2022р. 

навчання 

Онлайн-курс для педагогів та 

керівників закладів 

професійно-технічної освіти 

(ПТО) про дистанційне 

навчання - ключові уміння 21-

го століття  

МОРОЗ В.В. 

  

 

квітень 2022р. Розвиток економічної 

компетентності в умовах 

реформування галузі освіти 

Всеосвіта 

МОРОЗ Л.А. 

  

лютий 2022р. Бери й роби. Змішане та 

дистанційне навчання 

Платформа 

https://www.ed-

era.com/courses/ 

ПОМАЗНА О.Б.

  

березень -

листопад 

2022р. 

Бухгалтерські онлайн-курси Бухгалтерська 

платформа 7minar.ua 

РЕНСЬКА І.В.

  

 

 

 

  

 

лютий 2022 р. 

 

січень - 

грудень 2022р.  

березень 

2022р. 

 

Навчаймось вчитись: Потужні 

розумові інструменти для 

опанування складних 

предметів  

Бухгалтерські онлайн-курси 

Педагогічні засади управління 

особистісним розвитком 

здобувача фахової передвищої 

освіти в контексті 

трансформації освітнього 

середовища 

Платформа Prometheus 

https://prometheus.org.ua/ 

 

Бухгалтерська 

платформа 7minar.ua 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

САВЧУК А.М.

  

лютий 2022р. Робота завідувача відділення в 

умовах дистанційного 

навчання  

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

СЕМЕРНЯ Т.І.

   

квітень 2022р. Ознайомлення з новим 

обладнанням та набуття 

практичних навичок 

Стажування на 

підприємстві ТОВ 

«Сівертекс» 

ЗОЗУЛЯ Т.С. 

  

 

вересень 

2022р. 

Курс підвищення кваліфікації 

викладачів «Охорони праці та 

охорони праці в галузі  закладів 

фахової передвищої освіти» 

Освітній портал 

«VECTOR UA» 

СЕДЛЕШ Ю.Б.

  

 

вересень 

2022р. 

Курс підвищення кваліфікації 

викладачів «Технічної 

механіки закладів фахової 

передвищої освіти» 

Освітній портал 

«VECTOR UA» 

КУР’ЯН О.В.  
вересень 

2022р. 

Онлайн-тестування у школі ТОВ «На Урок» 

КУЗЬМЕНКО 

О.М.   

вересень 

2022р. 

Предметні курси. Учителі 

фізики, астрономії 

ЧОІППО ім. 

Ушинського 

ДУДЕНКО Ю.В.

   

 

квітень 2022р. 

Ознайомлення з новим 

обладнанням та набуття 

практичних навичок 

Стажування на 

підприємстві ТОВ 

«Сівертекс» 



ФЕДОРЧЕНКО 
Л.П. 

квітень 2022р. Ознайомлення з новим 

обладнанням та набуття 

практичних навичок 

Стажування на 

підприємстві ТОВ 

«Сівертекс» 

АЛІЙНИК Ю.В.

  

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022рр. 

 

 

 

 

березень 

2022р. 

 

Здобуття другої вищої освіти 

 

 

 

 

 

Педагогічні засади управління 

особистісним розвитком 

здобувача фахової передвищої 

освіти в контексті 

трансформації освітнього 

середовища 

Навчання в магістратурі 

КНУТД за 

спеціальністю  

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

ОЛІЙНИК В.В. 

2021-2022рр. 

 

 

 

 

 

березень 

2022р. 

 

Здобуття другої вищої освіти 

 

 

 

 

 

Педагогічні засади управління 

особистісним розвитком 

здобувача фахової передвищої 

освіти в контексті 

трансформації освітнього 

середовища 

Навчання в магістратурі 

КНУТД за 

спеціальністю 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

ПРИЩЕП С.І. 

2021-2022рр. 

 

 

 

 

 

березень 

2022р. 

Здобуття другої вищої освіти 

 

 

 

 

 

Педагогічні засади управління 

особистісним розвитком 

здобувача фахової передвищої 

освіти в контексті 

трансформації освітнього 

середовища 

Навчання в магістратурі 

КНУТД за 

спеціальністю 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані технології 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

ЛІХ Т.В.   

 

  

 

 

листопад  

2022 р. 

 

 

 

лютий 2022р.  

 

Інклюзивне навчання  

 

 

 

 

Проєктування електронних 

освітніх ресурсів 

 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

освіти  

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

РЕШЕТНИК І.К. 

листопад  

2022 р. 

 

 

Інклюзивне навчання 

 

 

 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 



 

лютий 2022р. 

 

Проєктування електронних 

освітніх ресурсів 

освіти  

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

РОСЛАВЕЦЬ Л.М. 

лютий 2022р. 

 

 

 

 

 

 

 

квітень 2022р. 

 

 

 

січень 2022р. 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників та 

студентів «Модернізація 

мовно-літературної освіти: 

досвід, проблеми, 

перспективи» 

Інклюзивне навчання 

 

 

 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

компетентностей при 

викладанні української мови та 

культурології 

Чернігівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

 

 

 

 

 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації 

та перепідготовки 

спеціалістів 

Полтавського 

університету економіки 

та торгівлі 

КЛИМЧУК О.Г. 

січень 2022р. Інклюзивне навчання 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

компетентностей при 

викладанні іноземної мови 

(англійської) 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації 

та перепідготовки 

спеціалістів 

Полтавського 

університету економіки 

та торгівлі 

ЧУБИЧ Л.М. 

січень 2022р. Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

компетентностей при 

викладанні філософії, 

політології 

Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації 

та перепідготовки 

спеціалістів 

Полтавського 

університету економіки 

та торгівлі 

ГРИГОР’ЄВА О.І. 

квітень 2022р. 

 

 

 

 

січень 2022р. 

Інклюзивне навчання 

 

 

 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

компетентностей при 

викладанні історії України 

 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації 

та перепідготовки 

спеціалістів 

Полтавського 

університету економіки 

та торгівлі 



БЕШУН М.М. 

квітень 2022р. Інклюзивне навчання ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

ГРИЦАН Л.О. 

лютий 2022р. 

 

 

 

 

 

 

 

квітень 2022р. 

 

 

 

січень 2022р. 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конференція 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників та 

студентів «Модернізація 

мовно-літературної освіти: 

досвід, проблеми, 

перспективи» 

Інклюзивне навчання 

 

 

 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

компетентностей при 

викладанні української мови та 

літератури 

Чернігівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти  

 

 

 

 

 

ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації 

та перепідготовки 

спеціалістів 

Полтавського 

університету економіки 

та торгівлі 

ГАЙДЕЙ О.М. 

січень 2022р. Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

компетентностей при 

викладанні соціології, етика та 

психологія ділових відносин 

 

Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації 

та перепідготовки 

спеціалістів 

Полтавського 

університету економіки 

та торгівлі 

АРИЩЕНКО В.М. 

квітень 2022р. Інклюзивне навчання ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

ГАРКУША В.В. 

квітень 2022р. Інклюзивне навчання ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

САВРИГА П.В. 

квітень 2022р. Інклюзивне навчання ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

БОРОВИК Л.Я. 

квітень 2022р. Інклюзивне навчання ДЗВО «Університет 

менеджменту освіти» 

Білоцерківський 

інститут неперервної 

ТАІШЕВА М.М. 

13-21 грудня 

2021 р. 

 

лютий 2022 р. 

 

 

Онлайн-курс «Проєктування та 

створення електронних 

підручників і посібників» 

Дистанційний курс 

«Інтерактивний плакат та 

електронна книжка» 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти  

 

НМЦ ПТО у 

Чернігівській області 



БАРДІНА О.В. 

13-21 грудня 

2021 р. 

лютий 2022 р. 

Онлайн-курс «Проєктування та 

створення електронних 

підручників і посібників» 

Дистанційний курс 

«Інтерактивний плакат та 

електронна книжка» 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

НМЦ ПТО у 

Чернігівській області 

КОЙДАН Л.В. 
10-16 січня 

2022 р. 

Онлайн-курс «Базова цифрова 

грамотність педагога» 

 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

ЮДІН В.О. 
10-16 січня 

2022 р. 

Онлайн-курс «Базова цифрова 

грамотність педагога» 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

МИХАЙЛЮК В.В. 
10-16 січня 

2022 р. 

Онлайн-курс «Базова цифрова 

грамотність педагога» 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

ВІНИК В.Ф. 
10-16 січня 

2022 р. 

Онлайн-курс «Базова цифрова 

грамотність педагога» 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

ПОСЬМАШНА 
Л.М. 

10-16 січня 

2022 р. 

Онлайн-курс «Базова цифрова 

грамотність педагога» 

Науково-методичний 

центр вищої та фахової 

передвищої освіти 

 

 


