
План – графік 
 підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
Олександрійського професійного аграрного ліцею  

на 2021 рік.   
при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. Василя Сухомлинського 

 
Прізвище ім’я по батькові 

викладача 
Тема  (напрям, найменування) Форма 

проведення 
(очна, 

дистанційна) 

Вид роботи (за 
програмою,  семінар, 
тренінг, майстер-клас, 

тощо) 

Обсяг у 
годинах 

Строки  Відмітка про 
ознайомлення 

Жадан  
Любов Василівна 

Розвиток професійних 
компетентностей учителів 
української мови і літератури. 
Піднапрям: знання і використання 
фахових методик та ефективних 
методів викладання української 
мови і літератури при підготовці 
до ЗНО 

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

72 08.02-19.02  

Теорія та методика аналізу 
художнього твору 

Очна 
Семінар-практикум 15 15.03-31.03  

Тимченко  
Олена Василівна 

Створення онлайнових 
інтерактивних вправ Очна 

Тренінг  7 07.06-16.06  

Бабіч 
 Олександра Максимівна 

Розвиток загальних 
компетентностей вчителів 
англійської мови 

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

72 22.02-05.03  

Особливості навчання, розвитку 
та виховання дітей з особливими 
освітніми потребами 

Очна 

Тренінг  7 06.09-15.09  
 
 
 
 
 



Пилипчук  
Наталія Олександрівна 

Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
географії  

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

72 25.01-05.02  

Розвиток професійних 
компетентностей вчителів 
суспільствознавчих дисциплін  
(історія, суспільсвознавство) 

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

72 18.10-22.10  

Реалізація наскрізних змістових 
ліній освіти в контексті 
ціннісного виміру 

Очна 
Практикум  8 07.10  

Захарчук  
Василь Анатолійович 

Розвиток загальних 
компетентностей вчителів 
інформатики. Піднапрям: 
підвищення рівня загальних 
компетентностей вчителя 
інформатики у контексті 
розробки цифрового контенту 

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

72 11.01-22.01  

Як створити та наповнити сайт 
учителя, використовуючи сервіси 
Google 

Очна 
семінар-практикум 15 10.09-06.10  

Реалізація наскрізних змістових 
ліній освіти в контексті 
ціннісного виміру 

Очна 
Практикум  8 07.10  

Роль і місце формувального 
оцінювання в навчанні 
інформатики 

Очна 
Семінар-практикум 15 13.09-29.09  

Якимчук  
Оксана Юріївна 

Розвиток професійних 
компетентностей вчителів фізики 
й астрономії 

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

72 05.04-16.04  

Якісні і розрахункові задачі з 
фізики: розв’язання та складання Очна 

Семінар-практикум 15 05.04-21.04  
 
 



Дунчик 
 Ігор Георгійович 

Розвиток загальних 
компетентностей вчителів 
предмета «Захист України» 

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

72 17.05-28.05  

Коваль  
Альона Валеріївна 
(керівник гуртка) 

Розвиток загальних 
компетентностей керівників 
гуртків декоративно-прикладного 
мистецтва закладів освіти 

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

 11.01-22.01  

Івань  
Людмила Олександрівна 

(Соціальний педагог)   

Розвиток професійних 
компетентностей соціальних 
педагогів 

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

72 14.06-18.06  

Веселова  
Інна Францівна 

(практичний психолог) 

Профілактика професійного 
вигорання працівників 
психологічної служби засобами 
арт-терапії 

Очна 

Тренінг 8 04.03  

Корекційно-розвиткова робота 
практичного психолога в умовах 
інклюзії 

Очна 
Практикум  8 04.02  

Психічне здоров’я дітей, 
попередження та подолання 
негативних явищ в умовах 
закладу освіти 

Очна 

Тренінг  8 15.04  

Базові навички медіатора в 
закладі освіти 

Очна  
Семінар-практикум 15 13.09-29.09  

Кризове консультування методом 
гештальт-терапії 

Очна Тренінг  8 07.10  

Котляр  
Наталія Володимирівна 

(бібліотекар) 

Розвиток загальних 
компетентностей педагогічних 
працівників, які працюють на 
посаді бібліотекаря закладу 
загальної середньої освіти 

Очна 

Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації 

30 16.08-20.08  

 

 


