
 
 

 

 

План підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників  

Малинського лісотехнічного коледжу 

на 2022 рік 

№ 
з/п 

Прізвище та ініціали 
Тема/ 

напрям 
Вид Форма 

Обсяг, 
годин 

Суб’єкт підвищ. 
квал. 

Терміни 
Інф. про 
оплату 

1.  Бернацька Людмила 
Адамівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

травень на комерц. 
основі 

2.  Бондарук Ірина 

Вікторівна 

Учителі (викладачі) 
математики 
 
Організація проєктної 
діяльності закладів освіти:  
европейський досвід 

курси 
 
 
міжнародне 
стажування 

дистанц. 
 
 
дистанц. 

30 
 
 

180 

ЖОІППО 
 
 
Ягеллонський 
університет (м. Краків) 

15-18.11 
 
 
12.02-
20.03 

б /о 
 
 

на комерц. 
основі 

3.  Буднік Ігор 

 Петрович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

4.  Венгель Світлана 

Михайлівна 

Учителі (викладачі) хімії  курси дистанц. 30 ЖОІППО 08-11.11 б /о 

5.  Вербицька Тетяна 

Євгеніївна 

Учителі (викладачі) історії, 
правознавства, 
громадянської освіти 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 08-11.11 б /о 

6.  Вечірко Олеся 

Петрівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

7.  Власюк Володимир 

Павлович 

Створення сайту викладача відкритий 
онлайн-курс 

дистанц. 30 НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

14-20.11 на комерц. 
основі 

8.  Ганжалюк Таїса 

Сергіївна 

Формування компетент-
ності та розвиток 
професійно-педагогічної 
майстерності викладача 

міжнародне 
стажування 

дистанц. 180 Вища школа 
агробізнесу (м. Ломжа, 
Польща) 

16.05-
24.06 

на комерц. 
основі 

Затверджено на засіданні 

педагогічної ради 

Протокол  № 5 

від «09»   02    2021 р. 



№ 
з/п 

Прізвище та ініціали 
Тема/ 

напрям 
Вид Форма 

Обсяг, 
годин 

Суб’єкт підвищ. 
квал. 

Терміни 
Інф. про 
оплату 

закладу фахової 
передвищої та вищої освіти 

9.  Гиря Ольга 

Володимирівна 

Проєктування та створення 
масових онлайн-курсів 

відкритий 

онлайн-курс 

дистанц. 30 НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

31.01-
06.02 

на комерц. 
основі 

10.  Гловацький Роман 

Михайлович 

Учителі (викладачі) 
фізичної культури 
(виховання) 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 22-25.11 б /о 

11.  Деняченко Михайло 

Іванович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

12.  Євсієнко Василь 

Петрович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

13.  Євстаф’єв Василь 

Олександрович 

Українська мова: помічник 
кожному на щодень 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 Центр розвитку 
кадрового потенціалу 
Сумського державного 
університету 

03-05.05 на комерц. 
основі 

14.  Єременко Ірина 

Анатоліївна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

15.  Жуківський Олег 

Валерійович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

16.  Захарчук Володимир 

Андрійович 

Створення сайту викладача відкритий 
онлайн-курс 

дистанц. 30 НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

21-27.02 на комерц. 
основі 

17.  Іванюк Ігор  

Дмитрович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

18.  Іванюк Тетяна 

Миколаївна 

Створення сайту викладача відкритий 
онлайн-курс 

дистанц. 30 НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

14-20.11 на комерц. 
основі 

19.  Каркуленко Альона 

Миколаївна 

Організація проєктної 
діяльності закладів освіти:  
европейський досвід 

міжнародне 
стажування 

дистанц. 180 Ягеллонський 
університет (м. Краків) 

12.02-
20.03 

на комерц. 
основі 

20.  Карпович Марина 

Сергіївна 

Створення сайту викладача відкритий 
онлайн-курс 

дистанц. 30 НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

21-27.02 на комерц. 
основі 

21.  Климчук Олександра 

Олександрівна 

Створення сайту викладача відкритий 
онлайн-курс 

дистанц. 30 НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

21-27.02 на комерц. 
основі 



№ 
з/п 

Прізвище та ініціали 
Тема/ 

напрям 
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годин 
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22.  Ковальчук Лариса 

Олександрівна 

Організація проєктної 
діяльності закладів освіти:  
европейський досвід 

міжнародне 

стажування 

дистанц. 180 Ягеллонський 
університет (м. Краків) 

12.02-
20.03 

на комерц. 
основі 

23.  Ковальчук Оксана 

Вікторівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

24.  Ковбасюк Дмитро 

Іванович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

25.  Козленко Наталія 

Сергіївна  

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

26.  Кондратенко Іван 

Каземірович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

27.  Копишинська Оксана 

Миколаївна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

28.  Костюк Лариса 

Володимирівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

29.  Краснов Володимир 

Павлович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

30.  Кратюк Олександр 

Леонідович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

31.  Кусік Світлана 

Миколаївна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

32.  Лафренко Михайло 

Іванович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

33.  Лахно Світлана 

Василівна 

Учителі (викладачі) 
біології, екології,основ 
здоров’я 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 15-18.11 б /о 



№ 
з/п 

Прізвище та ініціали 
Тема/ 

напрям 
Вид Форма 

Обсяг, 
годин 

Суб’єкт підвищ. 
квал. 
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34.  Лахно Сергій 

Григорович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

35.  Левченко Валерій 

Борисович 

Лісничі навчання за 
програмою 

дистанц. 72 Український центр 
підготовки та підв. кв. 
кадрів лісового госп. 
Держлісагентства 
України 

16-27.05 б /о 

36.  Левченко Наталія 

Олександрівна 

Учителі (викладачі) 
української мови та 
української літератури 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 15-18.11 б /о 

37.  Лінкевич Вікторія 

Юріївна 

Учителі (викладачі) 
фізичної культури 
(виховання) 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 22-25.11 б /о 

38.  Лісовський Богдан 

Валерійович 

Учителі (викладачі) 
української мови та 
української літератури 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 08-11.11 б /о 

39.  Лойко Світлана 

Володимирівна 

Створення сайту викладача відкритий 
онлайн-курс 

дистанц. 30 НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

21-27.02 на комерц. 
основі 

40.  Лось Олександр 

Віталійович 

Учителі (викладачі) історії, 
правознавства, 
громадянської освіти 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 08-11.11 б /о 

41.  Лук’янчук Ірина 

Володимирівна 

Практичні психологи 
закладів та/або установ 
освіти 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 01-04.03 
 

б /о 

42.  Максименко Віта 

Вікторівна 

Учителі (викладачі) 
англійської мови 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 15-18.03 
 

б /о 

43.  Марченко Оксана 

Володимирівна 

Учителі (викладачі) 
географії та 
природознавства 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 25-28.10 
 

б /о 

44.  Матющенко Андрій 

Миколайович 

Учителі (викладачі)  основ 
здоров’я 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 10-13.10 б /о 

45.  Матющенко Марія 

Василівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

46.  Мелещенко Василь 

Миколайович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

47.  Мельниченко Ніна 

Василівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 



№ 
з/п 

Прізвище та ініціали 
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Вид Форма 

Обсяг, 
годин 
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педагогічній діяльності 
48.  Михайленко Віра 

Миколаївна 

Учителі (викладачі) історії, 
правознавства, 
громадянської освіти 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 01-04.03 б /о 

49.  Мойсієнко Леонід 

Іванович 

Учителі (викладачі) 
інформатики 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 27-30.09 б /о 

50.  Музика Інна 

Андріївна 

Учителі (викладачі) 
образотворчого мистецтва 
та мистецтва 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 25-28.10 б /о 

51.  Осипенко Валерій 

Григорович 

Учителі (викладачі) 
фізичної культури 
(виховання) 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 22-25.11 б /о 

52.  Павленко Ніна 

Олександрівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

53.  Павлюк Олександр 

Петрович 

Учителі (викладачі) 
інформатики 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 29.03-
01.04 

б /о 

54.  Пастух Анатолій 

Борисович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

55.  Пернарівська Таміла 

Анатоліївна 

Учителі (викладачі) 
української мови та 
української літератури 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 22-25.11 б /о 

56.  Печенюк Євгеній 

Петрович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

57.  Плашенко Олександр 

Михайлович 

Учителі (викладачі) 
інформатики 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 27-30.09 б /о 

58.  Плашенко Олена 

Володимирівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

59.  Радченко Євгенія 

Миколаївна 

Учителі (викладачі) 
біології, екології,основ 
здоров’я 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 15-18.11 б /о 

60.  Реус Світлана 

Вікторівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

61.  Роюк Аеліта Василівна Розвиток інноваційних 
професійних 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 



№ 
з/п 

Прізвище та ініціали 
Тема/ 

напрям 
Вид Форма 

Обсяг, 
годин 

Суб’єкт підвищ. 
квал. 

Терміни 
Інф. про 
оплату 

компетентностей у 
педагогічній діяльності 

62.  Сахнюк Вікторія 

Василівна 

Учителі (викладачі) 
німецької мови 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 15-18.11 б /о 

63.  Сірук Юрій  

Вікторович 

Створення сайту викладача відкритий 
онлайн-курс 

дистанц. 30 НМЦ вищої та фахової 
передвищої освіти 

14-20.11 на комерц. 
основі 

64.  Стасюк Світлана 

Володимирівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

65.  Студінський Володимир 

Аркадійович 

Цифровалізація як ключо-
вий елементв інновацій-
ному управлінні освітою  

тренінг-

програма 

дистанц. 180 Асоціація 1901 SEPIKE 
і Академія SEPIKE 

01-15.02 на комерц. 
основі 

66.  Татур Віталій 

Михайлович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

67.  Федьович Іван 

Володимирович 

Учителі (викладачі) історії, 
правознавства, 
громадянської освіти 

навчання за 

програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

01-04.03 б /о 

68.  Фещенко Валентина 

Петрівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

69.  Фещенко Вікторія 

Миколаївна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

70.  Фучило Ярослав 

Дмитрович  

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

71.  ХалепаСвітлана 

Ярославівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

72.  Харченко Анатолій 

Гнатович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

73.  Чамор Ілона 

Олександрівна 

Вихователь закладів 
загальної середньої освіти 
(у т. ч. вихователі груп 
продовженого дня та 
вихователі гуртожитків) 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 22-25.03 б /о 



№ 
з/п 

Прізвище та ініціали 
Тема/ 

напрям 
Вид Форма 

Обсяг, 
годин 

Суб’єкт підвищ. 
квал. 

Терміни 
Інф. про 
оплату 

74.  Шемет Олена 

 Іванівна 

Учителі (викладачі) 
математики 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 22-25.11 б /о 

75.  Шовкун Олена 

Петрівна 

Учителі  (викладачі) 
фізики і астрономії 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 08-11.11 б /о 

76.  Якименко Аліса 

Петрівна 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

77.  Якименко Олександр 

Геннадійович 

Учителі (викладачі) 
математики 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 22-25.11 б /о 

78.  Яценко Віталій 

Юрійович 

Учителі (викладачі) 
захисту України 

курси дистанц. 30 ЖОІППО 06-09.09 б /о 

79.  Яценко Юрій 

Степанович 

Розвиток інноваційних 
професійних 
компетентностей у 
педагогічній діяльності 

навчання за 
програмою 

дистанц. 30 ННІ неперервної освіти 
і туризму НУБіП 

жовтень на комерц. 
основі 

 

 

                         Методист                                                                                                     Леонід МОЙСІЄНКО 


