
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення педагогічної ради  

від   24.12.2020 
(протокол №4) 

ОРІЄНТОВНИЙ  

план підвищення кваліфікації  педагогічних працівників  ІЗОШ №6 на 2021 рік 

Січень 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення кваліфікації Обсяг Термін 

1 Глущенко Т.О. Учителі німецької мови  Сучасні 
технології в умовах дистанційного та 
змішаного навчання німецької мови 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси за 
освітньою 

програмою) 

11.01 - 
19.01.2021 

2 Манерко Л.Є Учителі німецької мови  Сучасні 
технології в умовах дистанційного та 
змішаного навчання німецької мови 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси за 
освітньою 

програмою) 

11.01 - 
19.01.2021 

3 Лисенко В.С Учителі української мови та літератури  
Розвиток професійних компетентностей 
учителів української мови та літератури 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси за 
освітньою програмою) 

11.01 - 
19.01.2021 

4 Жерновий В.В. Учителі історії   
Розвиток професійних компетентностей 
учителів історії 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси за 
освітньою програмою) 

11.01 - 
19.01.2021 

5 Шевченко І.К. Основи здоров’я 

 
КВНЗ «Харківська академія 

неперервної освіти» 

(30 годин, фаховий 
спецкурс за напрямом) 

15.01 - 
19.01.2021 

 

Лютий 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення кваліфікації Обсяг Термін 

1 Петрова Я.А. Педагоги-організатори ЗЗСО  
Розвиток професійної компетентності 
педагога-організатора 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

(60 годин, курси за 
освітньою 

програмою) 

23.02 - 
04.03.2021 

2 Філяк Д.В. Соціальні педагоги   
Розвиток професійних 
компетентностей соціального педагога 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси за 
освітньою 

програмою) 

01.02 - 
10.02.2021 

3 Дєньгін М.В. Основи здоров’я КВНЗ «Харківська академія (30 годин, фаховий 17.02 - 



 неперервної освіти» 
 

спецкурс за напрямом) 22.02.2021 

4 Кабанова А.С. Учителі початкових класів  
Розвивальне навчання в Новій 
українській школі 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі курси 

за освітньою  
програмою) 

17.02 - 
22.02.2021 

Березень 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг Термін 

1 Філонова Н.О. Учителі історії   
Сучасні технології в умовах дистанційного та 
змішаного навчання історії 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

09.03 - 18.03.2021 

2 Клочкова А.О. Учителі математики  
Сучасні технології в умовах дистанційного та 
змішаного навчання математики 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

19.03 - 30.03.2021 

3 Шестірка Н.Л. Асистент вчителя у ЗЗСО (початкова школа) 
Розвиток професійних компетентностей 
асистента вчителя 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

02.06 - 07.06.2021 

 

Квітень 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг Термін 

1 Веприцький О.В. Учителі інформатики та математики  
Сучасні технології в умовах дистанційного та 
змішаного навчання інформатики та 
математики 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

12.04 - 21.04.2021 

2 Зміївська В.Л. Учителі початкових класів  
Формувальне оцінювання навчальних 
досягнень учнів як ресурс підвищення якості 
початкової освіти 
(30 годин, короткотривалі курси за 
освітньою програмою) 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

30 годин, 
короткотривалі 

курси за 
освітньою 

програмою) 

22.04 - 27.04.2021 

      

 



 

Травень 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг Термін 

1 Шевченко ІК. Учителі трудового навчання та технологій 
(обслуговуюча та технічна праця) 
Розвиток професійних компетентностей 
вчителя трудового навчання та технологій 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

11.05 - 20.05.2021 

2 Слєпцова Г.О. Асистент вчителя у ЗЗСО (початкова школа) 
Створення безпечного та інклюзивного 
освітнього середовища, особливості 
інклюзивного навчання 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за 
освітньою 

програмою) 

21.05-26.05.2021 

 

 

Червень 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг Термін 

1 Куц А.В. Учителі англійської мови    
Формування в учнів ключових та 
предметних компетентностей з англійської 
мови 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за 
освітньою 

програмою) 

02.06 - 07.06.2021 

2 Рогаль Н.В. Учителі початкових класів  
Шляхи реалізації мовно-літературної 
освітньої галузі в початкових класах 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за 
освітньою 

програмою) 

02.06 - 07.06.2021 

3 Липова О.В. Учителі зарубіжної літератури та російської 
мови  
Формування в учнів ключових та 
предметних компетентностей із зарубіжної 
літератури та російської мови 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за 
освітньою 

програмою) 

02.06 - 07.06.2021 

 



 

Вересень 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг Термін 

1 Дєньгін М.В. Географія 
(30 годин, фаховий спецкурс за напрямом) 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
фаховий спецкурс 

за напрямом) 

16.09 - 27.09.2021 

2 Жерновий В.В. Учителі правознавства  
Формування в учнів ключових та 
предметних компетентностей з 
правознавства 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за 
освітньою 

програмою)) 

28.09 - 01.10.2021 

3 Зіньковський 

М.О. 

Учителі української мови та літератури  
Розвиток професійних компетентностей 
учителів української мови та літератури 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

28.09 - 07.10.2021 

4 Кремльова В.І. Учителі англійської мови   
Формування в учнів ключових та 
предметних компетентностей з англійської 
мови 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за 
освітньою 

програмою) 

16.09 - 21.09.2021 

5 Павлюченко С.М. Учителі української мови та літератури  
Формування в учнів ключових та 
предметних компетентностей з української 
6мови та літератури 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за 
освітньою 

програмою) 

06.09 - 09.09.2021 

6 Лєвічева О.О. Учителі музичного мистецтва  
Сучасні технології в умовах дистанційного та 
змішаного навчання музичного мистецтва 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

06.09 - 15.09.2021 

 

 

 

 



 

Жовтень 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг Термін 

1 Ткаченко І.О. Учителі біології  
Формування в учнів ключових та предметних 
компетентностей з біології 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за освітньою 
програмою) 

27.10 - 
01.11.2021 

2 Яремко Т.С. Директори закладів загальної середньої 
освіти  
Організація  освітнього процесу в умовах 
дистанційної освіти та змішаного навчання 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси за 
освітньою 

програмою) 

18.10 - 
26.10.2021 

3 Веприцький 

О.В. 

Учителі інформатики   
Формування в учнів ключових та предметних 
компетентностей з інформатики 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за освітньою 
програмою) 

18.10 - 
21.10.2021 

4 Дегтярьова М.В. Учителі початкових класів  
Формувальне оцінювання навчальних 
досягнень учнів як ресурс підвищення якості 
початкової освіти 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 
курси за освітньою 
програмою) 

 

27.10 - 
01.11.2021 

5 Макаренко Ю.О. Учителі математики  
Формування в учнів ключових та предметних 
компетентностей з математики 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за освітньою 
програмою) 

18.10 - 
21.10.2021 

6 Заікіна Л.О. Асистент вчителя у ЗЗСО (початкова школа) 
Створення безпечного та інклюзивного 
освітнього середовища, особливості 
інклюзивного навчання 
 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 
курси за освітньою 
програмою) 

 

27.10 - 
01.11.2021 

7 Тарахоміна Р.М. Учителі математики  
Формування в учнів ключових та предметних 
компетентностей з математики 
 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 
курси за освітньою 
програмою) 

27.10 - 
01.11.2021 

8 Яковишина Н.В. Учителі математики  
Формування в учнів ключових та предметних 
компетентностей з математики 
 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 
курси за освітньою 
програмою) 

27.10 - 
01.11.2021 



 

Листопад 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг Термін 

1 Вродзинський 

М.О. 

Учителі фізичної культури  
Розвиток професійних компетентностей 
вчителя та викладача фізичної культури 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

 

08.11 - 17.11.2021 

2 Єгупова О.О. Учителі фізичної культури  
Сучасні технології в умовах дистанційного та 
змішаного навчання фізичної культури 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

30.11 - 09.12.2021 

3 Полешко Л.В. Учителі української мови та літератури  
Сучасні технології в умовах дистанційного та 
змішаного навчання української мови та 
літератури 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

30.11 - 09.12.2021 

4 Якімова М.М. Учителі початкових класів Діяльнісний 
підхід в освітньому процесі початкової 
школи 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 
курси за 
освітньою 
програмою) 

 

18.11 - 23.11.2021 

5 Савчук О.О. Учителі початкових класів Формування 
ключових компетентностей в учнів 
початкових класів 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(30 годин, 
короткотривалі 

курси за 
освітньою 

програмою) 

08.11 - 11.11.2021 

 

 

 

 

 



 

 

Грудень 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг Термін 

1 Яремко Т.С. Учителі хімії  
Розвиток професійних компетентностей 
учителів хімії 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

 

10.12-21.12.2021 

2 Курбат Т.Г. Учителі початкових класів  
Розвиток професійних компетентностей 
учителів початкових класів Нової української 
школи 

 

КВНЗ «Харківська академія 
неперервної освіти» 

 

(60 годин, курси 
за освітньою 
програмою) 

10.12 - 21.12.2021 

 

Спецкурси 

№ з/п ПІБ працівника Тема (напрям, найменування) Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Обсяг Термін 

1 Білокобиленко 

М.І 

Відповідно розкладу    

2 Євменова Г.П. Відповідно розкладу    

 

 Голова педагогічної ради          оригінал підписано                                                   Тетяна ЯРЕМКО 

 

Секретар педагогічної ради        оригінал підписано                                                 Максим ЗІНЬКОВСЬКИЙ 


