
                                                                                       
 

                                                                                  Додаток 1 

                                                                          до наказу по закладу 

                                                                                         від 10.02.2021 №  35 - ОД 

 Графік  

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

КУ Сумський навчально-виховний комплекс № 16 СМР 

 у 2021 році 
         Дошкільне віділення                 Шкільне віділення 

                                                                      Березень 

 01.03.-

03.03.2021 

року 

курси за 

вибором 

«Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому процесі» 
1.Роденко С.В.;2.Ніколаєва М.; 

3. Марченко Н.М.;4. Базилєва С.А.; 

5.Бондаренко С.М.;6. Штика Р.О.; 

7.Власенко М.О.;8. Гапич Я.; 

9. Глова О.А.;10. Губар О.М; 

11. Гостіщева Т.І.;12. Діденко Н.Л.;  

13.Дранковский ;14. Дещенко Л.Г; 

15. Іванова Л.М.;16. Онісімчук Л.О.;  

17.Примаченко В.О.; 18.Пігарєва Л.В.; 

19.Рогачова Г.М.;20. Дегтярьова О.М.; 

21.Турченко Ю.Д.;22.Чижиченко І.О.; 

23.Фещенко Л.Т.;24.Шутько Н.Б.; 

25. Юдицька  Л.М.26.Яковенко О.М. 

27.Панченко Л.В. 

  09.03-

11.03.2021 

року,  

курси за 

вибором  

 «Сучасні підходи до методики 

викладання предмета «Захист 

України»: Шломенко В.І.  

  29.03-

31.03.2021 

року 

курси за 

вибором 

«Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти»:Іванія Ю.О. 

  29.03-

31.03.2021 

року 

курси за 

вибором 

«Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі»: 

Піючевська А.Г 

                                                         Квітень             

  05.04-

07.04.2021 

року 

курси за 

вибором 

 «Гіперактивні учні: освітній 

процес у розрізі інклюзивного 

навчання та особистісного 

потенціалу в сучасному 

просторі»: 

Пархоменко Ю.О.; Корнієнко 

А.М.  

19.04- Кухарі дошкільних 12.04-  «Особливості розвитку, 



23.04.2021- 

настановча 

сесія,  

34.05-

28.05.2021 

року 

екзаменаційна 

сесія 

очно-

дистанційна 

закладів освіти 

Чаготей О.С. 

14.04.2021 

року 

курси за 

вибором 

навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивної освіти»: 

Мовчан А.В. 

  12.04-

16.04.2021- 

настановча 

сесія, 17.05-

19.05.2021 

року 

екзаменаційна 

сесія 

Заступники директора з 

навчально виховної роботи 

закладів загальної середньої 

освіти, інтернатних закладів (усіх 

профілів)  

                                                                       Травень  

  11.05-

13.05.2021 

року 

курси за 

вибором 

 «STEM освіта як інноваційний 

напрям розвитку Нової 

української школи»: 

Бенькалович О.М.. 

  17.05-

19.05.2021 

року 

курси за 

вибором 

«Особливості розвитку, навчання 

та виховання дітей з особливими 

освітніми потребами в умовах 

інклюзивної освіти»: 

Огризько В.І., Лазоренко С.О.  

  31.05-

04.06.2021 

експрес-курси 

 «Методика викладання основ 

здоров’я на засадах розвитку 

життєвих навичок» 

Бондаренко С.М., Позняк О.С.  

                                                                        Червень  

  07.06-

09.06.2021 

року 

курси за 

вибором 

 «Упровадження STEM-освіти в 

навчально-виховний процес»: 

Охріменко В.О., Ващенко В.С,  

Позняк О.С. 

  07.06-

09.06.2021 

року 

курси за 

вибором 

«Технологічна компетентність 

учителя трудового навчання, 

предмету «Технології»: Астапова 

Н.В. 

                                                                  Вересень 

06.09-

10.09.2021- 

настановча 

сесія,  

11.10-

13.10.2021 

Асистент вихователя  

дошкільного 

еавчального закладу 

Шаіпова І.В. 

  



 

року 

екзаменаційна 

сесія 

очно-

дистанційна 

                                                                      Жовтень  

  04.10-

06.10.2021 

року 

курси за 

вибором 

«Професійний брендінг – тренд 

успішності сучасного педагога 

нової української школи»: 

Друшляк А.М.  

                                                                    Листопад  

  03.11-

05.11.2021 

року 

курси за 

вибором 

 «Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі»: 

Сидорова Л.Г. 

  15.11-

17.11.2021 

року 

курси за 

вибором 

«Гіперактивні учні: освітній 

процес у розрізі інклюзивного 

навчання та особистісного 

потенціалу в сучасному 

просторі»: 

 Котлярова І.С; Будняк О.М.  

  22.11-

24.11.2021 

року 

курси за 

вибором 

 «Упровадження декоративно-

ужиткового мистецтва в освітній 

процес трудового навчання і 

образотворчого мистецтва»: 

Аленіна В.В. 

                                                                       Грудень 

  06.12-

08.12.2021 

року, 

курси за 

вибором 

«Гіперактивні учні: освітній 

процес у розрізі інклюзивного 

навчання та особистісного 

потенціалу в сучасному 

просторі»: Кузьменко В.А. 

  06.12-

08.12.2021 

року, 

 

 «Особливості розвитку, 

навчання та виховання дітей з 

особливими освітніми потребами 

в умовах інклюзивної освіти»: 

Крившич М.І.; Мельник В.Ю.  

  20.12-

22.12.2021 

року 

курси за 

вибором 

 «Використання інтерактивних 

дошок в освітньому процесі»: 

 Хлобощина В.В. 


