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Додаток  

 

Орієнтовний графік проведення підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів 

фахової передвищої освіти у Науково-методичному центрі ВФПО  у 2023 році  

(дистанційно/онлайн) 
*  Кількість місць обмежена 

№ 

з/п 

Категорія 

слухачів 

Дата 

проведення 

навчання 

/місяць 

Вартість/тривалість Відповідальна особа Посилання для реєстрації 

 
 (за півтора місяця до початку 

навчання) 

1 Підвищення 

кваліфікації 

заступників 

директорів з 

навчальної роботи 

закладів фахової 

передвищої освіти  

«Менеджмент 

інноваційної 

діяльності в 

освітньому 

процесі» 

29-30 

листопада 

200 грн/16 годин Володимир Шевченко 
 

(067)883-60-65 

(045)77 4-18-02 

e-mail: y-marunuch@ukr.net 

https://bit.ly/3ZjHTbg

 

https://bit.ly/3ZjHTbg
https://bit.ly/3ZjHTbg
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2 Підвищення 

кваліфікації 
заступників 

директорів з 

виховної роботи 

«Інноваційний 

підхід до 

організації 

освітньо-

виховного процесу 

у закладах фахової 

передвищої освіти»  

 

7-8 червня 

 

 

150 грн /8 годин 

 

 

 

 

Ірина Лепеха 

 

(044)242-35-65 

e-mail: 

irina_lepeha@ukr.net 

https://bit.ly/3GQg1En 

 

3 Підвищення 

кваліфікації 

заступників 

директорів з 

навчально-

виробничої роботи 

«Формування 

фахової 

компетенції 

здобувачів освіти  

через організацію 

якісної 

професійно-

практичної 

підготовки»  

30-31 травня 200 грн/16 годин Леся Малинка 

 

(044)242-35-68  

e-mail: L.mali75@ukr.net 

Ірина Зібарєва 

 

(045)77 4-18-01 

e-mail: zybap@ukr.net 

 

https://bit.ly/3GPkF5D

 
 

https://bit.ly/3GQg1En
mailto:L.mali75@ukr.net
https://bit.ly/3GPkF5D
https://bit.ly/3GPkF5D
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4. Підвищення 

кваліфікації голів 

циклових комісій 

закладів фахової 

передвищої освіти 

«Педагогічна 

інноватика та 

інноваційні 

процеси у закладах 

фахової 

передвищої освіти» 

 

15-16 

березня 

 

18-19 жовтня  

200 грн/16 годин 

 

 

200 грн/16 годин 

Галина Кураченко 

 

(04577) 41-2-95 

e-mail: 

g_kurachenko@ukr.net 

https://bit.ly/3jZpn7N

 
 

5 Підвищення 

кваліфікації 

завідувачів 

методичних 

(педагогічних) 

кабінетів, 

методистів 

закладів фахової 

передвищої освіти 

«Методологічні 

засади 

інноваційної 

професійної 

діяльності 

педагогічних 

працівників в 

умовах сучасних 

викликів» 

25 – 26 

жовтня 

200 грн/16 годин Тетяна Ольховик 

 

(050)158-35-89 

olxovuk@ukr.net 

 

https://bit.ly/3ZkugZl

 

https://bit.ly/3jZpn7N
https://bit.ly/3jZpn7N
https://bit.ly/3ZkugZl
https://bit.ly/3ZkugZl
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6 Підвищення 

кваліфікації 

завідувачів 

відділень закладів 

фахової 

передвищої освіти 

«Формування  

освітнього 

середовища  

відділення  

закладів фахової 

передвищої освіти» 

 

 

15-16 

листопада 

200 грн/16 годин Ніна Синявська  

 

(045)77 4-18-01 

e-mail: sinayvska@ukr.net 

https://bit.ly/3CAoUiN 

 

7 Підвищення кваліфікації за напрямами:   

7.1 Масовий 

відкритий онлайн-

курс «Базова 

цифрова 

грамотність 

педагога» 

16 – 22 січня 

 

11–15 

вересня 

400 грн /30 годин Юлія Пироженко 
 

тел. 098) 399-10-30 

e-mail: osvitatk@ukr.net 

https://bit.ly/3IxEteY 

 

https://bit.ly/3CAoUiN
mailto:osvitatk@ukr.net
https://bit.ly/3IxEteY
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7.2 Масовий відкритий 

онлайн-курс 

«Робота з 

GOOGLE-

СЕРВІСАМИ»  

27 лютого – 

5 березня 

 

23 – 27 

жовтня  

400 грн /30 годин Віта Перевозник  
 

тел. (093) 042-33-93 

e-mail: osvitatk@ukr.net 

 

https://bit.ly/3ZoK4dq

 
7.3 Масовий 

відкритий онлайн-

курс 

«Проєктування та 

створення 

електронних 

підручників і 

посібників» 

30 січня –  

5 лютого.  

 

25-29 

вересня 

 

400 грн /30 годин Віта Перевозник  
 

тел. (093) 042-33-93 

e-mail: osvitatk@ukr.net 

 

 

https://bit.ly/3ip8XVP

 
 

7.4 Масовий 

відкритий онлайн-

курс 

«Проєктування та 

створення масових 

відкритих онлайн-

курсів» 

13 – 19 

лютого, 

 

9 - 13 

жовтня 

400 грн /30 годин Світлана Жуковська 
 

тел. (067) 230-35-68 

e-mail: osvitatk@ukr.net 

 

 

https://bit.ly/3XyhcxZ

 

mailto:osvitatk@ukr.net
https://bit.ly/3ZoK4dq
https://bit.ly/3ZoK4dq
mailto:osvitatk@ukr.net
https://bit.ly/3ip8XVP
https://bit.ly/3ip8XVP
mailto:osvitatk@ukr.net
https://bit.ly/3XyhcxZ
https://bit.ly/3XyhcxZ
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7.5 Масовий 

відкритий онлайн-

курс 

«Проєктування 

електронних 

освітніх ресурсів»  

13 – 15 

березня 

 

6 – 8 

листопада 

200 грн/14 годин Світлана Жуковська 
 

тел. (067) 230-35-68 

e-mail: osvitatk@ukr.net 

 

 

https://bit.ly/3itp3O7

 
 

7.6 Масовий 

відкритий онлайн-

курс (МООС) 

«Створення сайту 

викладача» 

20 - 25 

лютого 

 

15 - 19 

травня 

 

16 – 20 

жовтня 

400 грн /30 годин Олександр Жуковський 
 

(045)77 4-18-02 

zhukovskyi.alex@gmail.com 

 

https://bit.ly/3VYuQsR

 
7.7 Масовий 

відкритий онлайн-

курс «Створення 

електронного 

освітнього ресурсу 

на базі CMS 

Wordpress 

30 жовтня – 

3 листопада 

400 грн /30 годин Олександр Жуковський 

(045) 77 4-18-02 

e-mail: 

zhukovskyi.alex@gmail.com 

 

Валентина Сопілко 
 

тел. (066) 707-60-04,  

e-mail: osvitatk@ukr.net 

 

 

https://bit.ly/3WWdVbL

 

mailto:osvitatk@ukr.net
https://bit.ly/3itp3O7
https://bit.ly/3itp3O7
mailto:zhukovskyi.alex@gmail.com
https://bit.ly/3VYuQsR
https://bit.ly/3VYuQsR
mailto:zhukovskyi.alex@gmail.com
mailto:osvitatk@ukr.net
https://bit.ly/3WWdVbL
https://bit.ly/3WWdVbL
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8 Тренінг-практикум 

для закладів ФПО 

з написання 

проєктів 

ЕРАЗМУС+ 

 

6 квітня 150 грн /8 годин Ольга Гетя 

 

(097)448-96-65 

e-mail: o_getya@ukr.net 

https://bit.ly/3Zz1EvJ 
 

 
 

 

 

https://bit.ly/3Zz1EvJ

