
Перелік  

курсів підвищення кваліфікації  

на 2019 - 2020 навчальний рік  

 

Базові курси 

№ Категорія слухачів/ 

спеціальність 

Термін заїзду Форма, тема, зміст, кількість годин документ  

1 Учителі музичного 

мистецтва, інтегрованого 

курсу «Мистецтво» (сесія 

1 програма) 

січень, лютий 

2020 р. 

(сесія 1) 

Курси підвищення кваліфікації вчителів 

музичного мистецтва  та інтегрованого 

курсу «Мистецтва» (1 сесія, 30 год.) 

/Стріхар О.І., завідувач кафедри 

музичного мистецтва, доктор 

педагогічних наук, доцент; 

Аристова Л.С., доцент кафедри 

музичного мистецтва, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Парфентьєва І.П., доцент кафедри 

музичного мистецтва, кандидат 

педагогічних наук, доцент; 

Васильєва Л.Л., доцент кафедри 

музичного мистецтва, кандидат 

мистецтвознавства, доцент; 

Ревенко Н.В., доцент кафедри музичного 

мистецтва, кандидат мистецтвознавства, 

доцент. 

Сертифікат 

(30 год.) 

2 Учителі української 

мови і літератури 

квітень 

2020 р. 

Курси підвищення кваліфікації учителів 

української мови і літератури. (1 сесія, 30 

год.) 

/Ситченко А. Л., доктор педагогічних 

наук, професор; 

Рускуліс Л. В., кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

Мхитарян О. Д., кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

Гузенко С. В., кандидат філологічних 

наук, доцент; 

Баденкова В. М., кандидат філологічних 

наук, доцент; 

Зинякова А. А., кандидат філологічних 

наук, доцент; 

Корнієнко І. А., кандидат філологічних 

наук, доцент; 

Гурдуз А. І., кандидат філологічних наук, 

доцент; 

Родіонова І. Г., кандидат філологічних 

наук, доцент. 

Сертифікат 

(30 год.) 

3 Вихователі ЗДО квітень 

2020 р. 

Курси підвищення кваліфікації 

вихователів ЗДО. Вибірковий модуль. 

«Сучасні інноваційні технології в 

закладах дошкільної освіти» (30 годин) 

Сертифікат 

(30 год.) 



/Трифонова О.С., завідувач кафедри 

дошкільної освіти, доктор педагогічних 

наук, професор; 

Тесленко С.О., викладач кафедри 

дошкільної освіти; 

Лісовська Т.А., кандидат педагогічних 

наук, доцент, доцент кафедри дошкільної 

освіти;  

Кардаш І.М., кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри дошкільної освіти; 

Соколовська О.С., кандидат 

педагогічних наук, доцент, доцент 

кафедри дошкільної освіти;  

Курчатова А.В., кандидат педагогічних 

наук, доцент кафедри дошкільної освіти 

4 Вчителі-логопеди та 

корекційні педагоги  

квітень 

2020 р. 

Курси підвищення кваліфікації вчителів-

логопедів та корекційних педагогів 

«Диференціальна діагностика порушень 

психофізичного розвитку за нозологічним 

спрямуванням та корекційні технології» 

(30 год.). Вибірковий модуль. 

/Савінова Н.В., доктор педагогічних 

наук, професор; 

 Берегова М.І., викладач 

Сертифікат 

(30 год.) 

5 Вчителі-логопеди, 

дефектологи, корекційні 

педагоги 

квітень 

2020 р. 

Курси підвищення кваліфікації вчителів-

логопедів, дефектологів, корекційних 

педагогів для роботи в умовах 

інклюзивного класу (30 год.). Вибірковий 

модуль. «Спеціальні методики навчання 

дітей з особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчального 

закладу». 

/Білюк О.Г., кандидат педагогічних наук, 

доцент 

Сертифікат 

(30 год.) 

6 Вчителі-логопеди, 

дефектологи, корекційні 

педагоги 

квітень 

2020 р. 

Курси підвищення кваліфікації вчителів-

логопедів, дефектологів, корекційних 

педагогів для роботи в умовах 

інклюзивного класу (30 год.). Вибірковий 

модуль. «Технології навчання дітей з 

особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчального 

закладу» 

/Савінова Н.В., доктор педагогічних 

наук, професор; 

Кисличенко В.А., кандидат педагогічних 

наук, доцент; 

 Іванова Т.М., викладач; 

Корнієнко І.В., викладач 

Сертифікат 

(30 год.) 

 

 

 


