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ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 

НА 2022 РІК

№ 
з/п

ШБ 
працівника Дисципліна Форма 

навчання

Суб’єкт 
підвищення 
кваліфікації

Вид 
навчання Тема

Обсяг 
(трива
лість)

Строки

Вартість (або 
примітка про 
самофінансув 

ання або 
безоплатність)

1
Авраменко 

Ірина 
Миколаївна

Іноземна мова дистанційна

Платформа масових 
відкритих он лайн 
курсів Prometheus

Он лайн 
курс

Медіа грамотність 
для освітян 60 лютий

безоплатноУкраїнський 
освітній портал для 
вчителів «На урок»

Он лайн 
вебінар

Особливості 
чинного 

законодавства у 
сфері інклюзивної 
освіти, взаємодія 
закладу освіти та

ІРЦ

2 квітень

2
Антонюк 

Тетяна 
Миколаївна

дистанційна

Державна установа 
Інститут 

модернізації змісту 
освіти

Он лайн 
курс

3 досвіду реалізації 
інклюзивного 

навчання від теорії 
до практики

ЗО березень - 
квітень безоплатно

3
Баварська 
Валентина 
Іванівна

Бібліотекар дистанційна
Платформа масових 
відкритих он лайн 
курсів Prometheus

Он лайн 
курс

Медіаграмотність 
для освітян ЗО березень безоплатно

4
Баляснікова 

Оксана 
Алеодорівна

Системне 
програмування

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича стажування

Вивчення нового 
досвіду 

впровадження в 
освітній процес 

засобів 
дистанційного 

навчання з 
дисципліни

зо квітень безоплатно

5
Васкан 

Анастасія 
Василівна

Маркетингова 
товарна 
політика

дистанційна

ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський 
університет 
економіки і 

торгівлі»

курси

Розвиток 
професійних 

компетентностей 
сучасного 

педагогічного 
працівника

зо січень 
лютий 450грн.



6
Василик Оксана 

Петрівна Фізична 
культура

очно- 
дистанційна ЧІППО курси

Реалізація 
компетентнісного 
підходу у системі 
роботи вчителя 

фізичної культури

ЗО січень- 
лютий 400 грн.

7
Храпко 

Людмила 
Олександрівна

Іноземна мова дистанційна
Платформа масових 
відкритих он лайн 
курсів Prometheus

Он лайн 
курс

Цифрові комунікації в 
глобальному просторі ЗО жовтень- 

листопад безоплатно

8
Гаврилюк 

Володимир 
Іванович

Монтаж та 
налагодження 

технічних 
засобів 

автоматизован 
их систем

очна
ТОВ ВКП 

«Чернівецький 
завод ТІМ»

стажування

Вивчення роботи 
заводу з монтажу та 

налагодження 
технічних засобів 
автоматизованих 

систем

ЗО лютий

безоплатно

дистанційна
Український 

освітній портал для 
вчителів «На урок»

Он лайн 
курси

Інклюзивна освіта: 
коротко про 

найважливіше
20 березень

9
Г аврилюк 
Олексій 

Володимирович

Електричні 
апарати очна

ТОВ ВКП 
«Чернівецький 

завод ТІМ»
стажування

Вивчення роботи 
заводу з 

електричних 
апаратів

ЗО лютий безоплатно

10
Г андабура 

Марія 
Степанівна

Бази даних очно- 
дистанційна

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича стажування

Впровадження в 
освітній процес нових 

форм, методів і 
засобів навчання, 

досягнень 
інноваційних 
технологій.

ЗО квітень безоплатно

11 Григорій Ганна 
Г еннадіївна

Операційні 
системи 

Програмне 
забезпечення

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича стажування

Удосконалення 
науково-теоретичного 
і практичного рівнів 

викладання дисциплін

60 квітень- 
травень безоплатно

12 Дудій Надія 
Ярославівна

Екологія 
Біологія дистанційна

Платформа масових 
відкритих онлайн- 
курсів Prometheus

Он лайн 
курс

Наука 
повсякденного 

мислення
60 березень

безоплатноУкраїнський 
освітній портал для 
вчителів «На урок»

Інклюзивно- 
ресурсний центр: 

принципи взаємодії 
дитини, батьків та 

закладу освіти

2 квітень



13 Ілюк Тетяна 
Іванівна

Іноземна мова дистанційна

Платформа масових 
відкритих онлайн- 
курсів Prometheus

Он лайн 
курс

Цифрові комунікації 
в глобальному 

просторі
ЗО квітень

безоплатно
Український 

освітній портал для 
вчителів «На урок»

Он лайн 
курс

Ефективна взаємодія 
вчителя та учнів із 

ООП
зо січень

Іноземна мова 
за ПС

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім.
Ю.Федьковича стажування

Вдосконалення 
вивчення іноземної 

мови за ПС
ЗО лютий- 

березень

14
Кієвець 
Ганна 

Григорівна

Чисельні 
методи

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім.
Ю.Федьковича стажування

Математичні пакети 
при вивченні 
дисципліни

ЗО квітень безкоштовно

15
Козуб 

Ярослава 
Віталіївна

Логістика 
Економіка ІТ- 

галузі
дистанційна

ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський 
університет 
економіки і 
торгівлі»

курси

Розвиток 
професійних 

компетентностей 
сучасного 

педагогічного 
працівника

60 січень- 
лютий 450 грн.

16 Колотило Яна 
Василівна

Безпека 
життєдіяльнос

ті

очно- 
дистанційна

ТОВ «Чернівецький 
цегельний завод 

№3»
стажування

Оновлення 
теоретичних знань у 

зв’язку 3 
підвищенням вимог 
до рівня кваліфікації 

та необхідності 
оволодіння 

сучасними методами 
вирішення 

професійних завдань

ЗО березень

безкоштовно

Практичний 
психолог дистанційна

Український 
освітній портал для 
вчителів «На урок»

Он лайн 
курс

Ефективна взаємодія 
вчителя та учнів із 

ООП
ЗО січень

17
Константинова 

Жанна 
Григорівна

Туристичне 
країнознавство

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім.
Ю.Федьковича стажування

Формування у 
студентів умінь 

складання турис
тичного іміджу 

країни та форму
вання туристиного 
образу дистанацій

ЗО квітень безоплатно



18 Кузик Марія 
Василівна дистанційна

Державна установа 
Інститут 

модернізації змісту 
освіти

Он лайн 
курс

3 досвіду реалізації 
інклюзивного 

навчання від теорії 
до практики

ЗО березень - 
квітень безоплатно

19 Кушнір Валерій 
Федорович

Технічна 
механіка

очно- 
дистанційна

ТОВ ВКП 
«Чернівецький 

завод ТІМ»
стажування

Вивчення роботи 
заводу з технічної 

механіки
ЗО лютий

безоплатно

дистанційна
Український 

освітній портал для 
вчителів «На урок»

Он лайн 
курси

Інклюзивна освіта: 
коротко про 

найважливіше
20 березень

20
Маковійчук 

Василь 
Вікторович

Монтаж, 
експлуатація та 

ремонт 
електрообладн 

ання

очна
ТОВ ВКП 

«Чернівецький 
завод ТІМ»

стажування

Вивчення роботи 
заводу з монтажу, 

експлуатації та 
ремонту 

електрообладнання

ЗО лютий

безоплатно

дистанційна
Український 

освітній портал для 
вчителів «На урок»

Он лайн 
курси

Інклюзивна освіта: 
коротко про 

найважливіше
20 березень

21
Матвеев 
Віктор 

Володимирович

Соціально- 
політичні 

студії

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім.
Ю.Федьковича стажування

Компетентнісний 
підхід до 

викладання 
соціально- 
політичних 
дисциплін

ЗО січень- 
травень безоплатно

22
Мацейко 
Світлана 

Василівна

Хімія

дистанційна

ЧШПО курси

Реалізація 
компетентного 

підходу на уроках 
хімії

ЗО згідно плану
ІППО

безоплатно

Платформа масових 
відкритих он лайн 
курсів Prometheus

Он лайн 
курс

Медіа грамотність 
для освітян 60 лютий

Український 
освітній портал для 
вчителів «На урок»

Інклюзивно- 
ресурсний центр: 

принципи взаємодії 
дитини, батьків та 

закладу освіти
10 квітень



23
Медведева 

Олеся 
Вікторівна

Державні та 
міжнародні 

фінанси
дистанційна

ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський 
університет 
економіки і 

торгівлі»

курси

Розвиток 
професійних 

компетентностей 
сучасного 

педагогічного 
працівника

60 січень- 
лютий 450 грн.

24 Мельник Надія 
Борисівна

Основи 
менеджменту дистанційна ЧНУ ім.

Ю. Федьковича стажування

У досконалення 
практичного досвіду 

впровадження в 
освітній процес 

нових форм, методів 
навчання та 
досягнень 

інноваційних 
технологій

ЗО квітень

безоплатно

Географія дистанційна ЧНУ ім.
Ю.Федьковича курси

Застосування 
сучасного змісту 

освіти, методик та 
технологій навчання 

з географії

ЗО березень

25 Музика Василь 
Іванович

Фізична 
культура дистанційна

Платформа масових 
відкритих он лайн 
курсів Prometheus

Он лайн 
курс

Нова фізична 
культура ЗО лютий- 

березень безоплатно

26
Муринюк 

Василь 
Васильович

Основи 
метрології та 

засоби 
технологічного 

контролю

Очно- 
дистанційна

ТОВ ВКП 
«Чернівецький 

завод ТІМ»
стажування Вивчення роботи 

заводу з метрології ЗО лютий

безоплатно

дистанційна

Відкритий 
міжнародний 
університет 

розвитку людини 
«Україна»

Он лайн 
курс

Інклюзія і 
дистанційне 

навчання
ЗО січень

27 Нацюк Василь 
Леонтійович

Фізика та 
астрономія

очно- 
дистанційна ЧІППО курси

Безперервний 
професійний 

розвиток 
вчителя фізики та 

астрономії

ЗО згідно плану 
шпо безоплатно



28
Подавець 
Василина 

Григорівна
дистанційна

Платформа масових 
відкритих он лайн 
курсів Prometheus

Он лайн 
курс

Інформаційна 
гігієна. Як 

розпізнати брехню в 
соцмережах, в 
інтернеті та на 

телебаченні

45 лютий безоплатно

29
Половецька 
Людмила 
Іванівна

Автоматика очно- 
дистанційна

ЧНУ ім.
Ю.Федьковича стажування

Використання 
сучасних техно

логій в освіті 
ІКТ компетентного 
викладача, як шлях 

до підготовки 
кваліфікованих 

фахівців

ЗО квітень безоплатно

ЗО
Посполітак 

Олена 
Василівна

Основи 
філософських 

знань
дистанційна ЧНУ ім.

Ю.Федьковича стажування
Сучасна українська 
філософія: розвиток 

і перспективи
ЗО жовтень безкоштовно

31

Поцілуйко- 
Григоряк 
Галина 

Володимирівна

Енергозбереже 
ння

очно- 
дистанційна

ТОВ ВКП 
«Чернівецький 

завод ТІМ»
стажування

Вивчення роботи 
заводу з 

енергозбереження
ЗО лютий

безоплатно

дистанційна
Український 

освітній портал для 
вчителів «На урок»

Он лайн 
курси

Інклюзивна освіта: 
коротко про 

найважливіше
20 березень

32
Савенков 

Олександр 
Євгенович

Фізична 
культура

очно- 
дистанційна ЧШПО курси Нова фізична 

культура: футбол ЗО січень- 
лютий 400 грн.

33 Сливка Євгенія 
Дмитрівна

Англійська 
мова за 

професійним 
спрямуванням

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім.
Ю.Федьковича стажування

Використання форм 
і методів під час 

викладання 
англійської мови за 

ПС

ЗО вересень безкоштовно

34
Смірнова 
Лариса 

Миколаївна

Страхування
Ринок цінних 

паперів
дистанційна

ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський 
університет 
економіки і 

торгівлі»

курси

Розвиток 
професійних 

компетентностей 
сучасного 

педагогічного 
працівника

60 січень- 
лютий 450 грн.



35 Столяр Наталія 
Василівна

Іноземна мова дистанційна

Український 
освітній портал для 
вчителів «На урок» Он лайн 

курс

Інклюзивна освіта в 
освітньому 
середовищі

2 січень

безкоштовно
Платформа масових 
відкритих он лайн 
курсів Prometheus

Дизайн мислення 
для інновацій зо квітень

Ділова 
англійська 

мова

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича стажування Інтерактивні методи ЗО листопад

36 Тирон Ірина 
Ігорівна

Планування та 
організація 

туристичних 
маршрутів. 
Туристичні 

формальності

дистанційна

ВНЗ Укоопспілки 
«Полтавський 
університет 
економіки і 

торгівлі»

курси

Розвиток 
професійних 

компетентностей 
сучасного 

педагогічного 
працівника

зо січень- 
лютий 450 грн.

37 Фалат Надія 
Романівна

Основи 
філософських 

знань
дистанційна ЧНУ ім.

Ю. Федьковича стажування
Сучасна українська 
філософія: розвиток 

і перспективи
зо жовтень безкоштовно

38
Федорова 

Тетяна 
Василівна

дистанційна
Український 

освітній портал для 
вчителів «На урок»

Он лайн 
курси

Інклюзивна освіта: 
коротко про 

найважливіше
20 січень- 

лютий безкоштовно

39
Фоглінський 

Сергій 
Володимирович

Інформатика і 
КТ та робоче 
місце фахівця

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича стажування

Впровадження у 
освітній процес 

сучасних засобів і 
форм навчання

ЗО квітень безкоштовно

40
Хавруняк Ігор 

Васильович Фізична 
культура

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича курси

Використання 
предметних знань в 
освітньому процесі

ЗО січень - 
лютий 400 грн.

41 Храпко Лілія 
Омелянівна

Технічне 
редагування 
Технологія 
формних 
процесів

Очно- 
дистанційна ТОВ «Поліграфіка» стажування

Впровадження в 
освітній процес 

нових форм, методів 
і засобів навчання, 

досягнень 
інноваційних 
технологій, 
підвищення 

фахового рівня

60 лютий - 
березень безкоштовно



42 Чемолосова
Алла Вікторівна

Інструменталь 
ні засоби 

візуального 
програмування

очно- 
дистанційна

ЧНУ ім.
Ю.Федьковича стажування

Впровадження в 
освітній процес ІТ- 

технологій 
оцінювання рівня 
компетентності 

студентів

ЗО квітень безкоштовно

43
Чернівчан 

Василь 
Ярославович

Електроніка, 
мікроелектроні 

-каі 
схемотехніка

очно- 
дистанційна

ПРАТ «ВФ 
Україна» стажування

Створення і 
використання 

електронної техніки 
в сучасних 

електротехнічних 
системах

ЗО лютий безкоштовно

44 Човік Сергій 
Васильович Історія очно- 

дистанційна
ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича курси

Дискусійні питання 
викладання історії в 
закладах загальної 

середньої та фахової 
перед вищої освіти

ЗО лютий- 
березень безкоштовно

45 Чміль Микола 
Пилипович Захист України очно- 

дистанційна ЧІППО курси

Особистісні 
можливості учителя, 
які дозволяють йому 

самостійно і 
ефективно 

реалізувати цілі 
педагогічного 

процесу

ЗО лютий безкоштовно

Завідувач навчально-методичним кабінетом Олеся МЕДВЕДЕВА



ЗАГАЛЬНИЙ ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ФАХОВОГО КОЛЕДЖУ 
НА 2022 РІК

№
з/п

ШБ 
працівника Посада Форма 

навчання

Суб’єкт 
підвищення 
кваліфікації

Вид 
навчання Тема

Обсяг 
(трива
лість)

Строки

Вартість (або 
примітка про 

самофінансуван 
ня або 

безоплатність)

1
Гаврилюк 
Олексій 

Володимирович

Завідувач 
відділення дистанційна

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 

України

курси

Завідувачі 
відділень закладів 

фахової 
передвищої освіти 

(коледжів, 
технікумів)

120 згідно плану Державне 
замовлення

2
Кушнір 
Валерій 

Федорович

Завідувач 
практикою дистанційна

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 

України

курси

Заступники 
директорів 

закладів фахової 
передвищої освіти 

(коледжів, 
технікумів) 3 
виробничої 

роботи

120 згідно плану Державне 
замовлення

3
Медведева 

Олеся 
Вікторівна

Завідувачка 
навчально- 

методичним 
кабінетом

дистанційна

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 

України

курси
ч

Методисти 
закладів фахової 

передвищої освіти 
(коледжів, 
технікумів)

120 згідно плану Державне 
замовлення

4

Поцілуйко- 
Григоряк 
Галина 

Володимирівна

Завідувачка 
відділення дистанційна

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 

України

курси

Завідувачі 
відділень закладів 

фахової 
передвищої освіти 

(коледжів, 
технікумів)

120 згідно плану Державне 
замовлення



5
Тирон 
Ірина 

Ігорівна
Методист дистанційна

Університет 
менеджменту 
освіти НАПН 

України

курси

Методисти 
закладів фахової 

передвищої освіти 
(коледжів, 
технікумів)

120 згідно плану Державне 
замовлення

Завідувач навчально-методичним кабінетом Олеся МЕДВЕДЄВА


