
Додаток 5 

до протоколу засідання 

педагогічної ради ПТДЮ 

07.09.2021 №3 

РЕЗУЛЬТАТИ 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Палацу творчості дітей та юнацтва 

у суб’єктів, які не мають ліцензії на підвищення кваліфікації 

або не провадять освітню діяльність за акредитованою освітньою програмою 

 

№ 

з\п 

ПІБ педагога Посада Назва установи, яка  

видала документ 

                Тематика Дата 

видачі 

Кількість 

годин 

1. Василянська  І.О. методист Міжнародна асоціація 

позашкільної освіти, 

Інститут модернізації 

змісту освіти, 

НПУ ім. 

М. П. Драгоманова 

«Особливості освітньої 

програми закладу 

позашкільної освіти» 

28.05.2021 3 

2. Глінчук Т.П. керівник 

гуртка, 

завідувачка 

відділом 

Київський Палац дітей 

та юнацтва 

Інформаційно-творче 

агенство «Юн-Прес» 

Участь у вебінарах 

медіаінтенсиву 

(дистанційно) 

21-

23.05.2021 

15 

3. Лисохмара Н.О. керівник 

гуртка 

Національна 

хореографічна спілка 

України 

«Сюжетно-рольовий 

інтерактивний танець в 

хореографічному 

колективі» 

23.08.2021 6  

4. Маринич С.В. керівник 

гуртка 

Факультет мистецтв. 

VІІІ Міжнародна 

науково-практична 

конференція. 

«Сучасні стратегії 

розвитку 

хореографічної освіти» 

23.04.2021 6 

5. Маринич С.В. керівник 

гуртка 

Національна академія 

керівних кадрів культури 

«Розвиток художньо-

творчої особистості 

16-

17.04.2021 

6 



і мистецтв, Кафедра 

хореографії 

засобами взаємодії 

різних видів 

мистецтва» 

6. Маринич С.В. керівник 

гуртка 

«ІТ Дата Центр» «Робота над 

акторською 

майстерністю з різними 

віковими категоріями 

дітей в аматорському 

хореографічному 

колективі» 

26.05.2021 4 

7. Павлученко В.З. директор Міжнародна асоціація 

позашкільної освіти, 

Інститут модернізації 

змісту освіти 

Методологічний 

семінар з позашкільної 

освіти,on-line відкрита 

лекція «Особливості 

освітньої програми 

закладу позашкільної 

освіти» 

28.05.2021 3 

8. Павлученко В.З директор  Національна академія 

педагогічних наук 

України, 

Інститут обдарованої 

дитини НАПН України 

Всеукраїнський 

науково-практичний 

онлайн-семінар 

«Підтримка та супровід 

професійного 

самовизначення 

обдарованих учнів у 

сучасному 

інформаційно-

освітньому просторі» 

31.05.2021 6 

9. Сахно В.Т. методист Міжнародна асоціація 

позашкільної освіти, 

Інститут модернізації 

змісту освіти, 

«Особливості освітньої 

програми закладу 

позашкільної освіти» 

28.05.2021 3 



НПУ ім. 

М. П. Драгоманова 

10. Сахно В.Т. методист ТОВ «Всеосвіта» «Успішне завершення 

освітнього процесу – 

запорука правильного 

старту нового 

навчального року» 

10.06.2021 4 

11. Сахно В.Т. методист Інститут обдарованої 

дитини  Національної 

академії педагогічних 

наук  України 

«Обдаровані діти – 

скарб нації» 

18-22 

08.2021 

45 

12. Сліпець І.В. заступник 

директора 

Міжнародна асоціація 

позашкільної освіти, 

Інститут модернізації 

змісту освіти, 

НПУ ім. 

М. П. Драгоманова 

«Особливості освітньої 

програми закладу 

позашкільної освіти» 

28.05.21 3 

13. Сліпець І.В. заступник 

директора 

Інститут обдарованої 

дитини  Національної 

академії педагогічних 

наук  України 

«Обдаровані діти – 

скарб нації» 

18-22 

08.2021 

45 

14. Шмаль М.М. методист Міжнародна асоціація 

позашкільної освіти, 

Інститут модернізації 

змісту освіти, 

НПУ ім. 

М.П. Драгоманова 

«Особливості освітньої 

програми закладу 

позашкільної освіти» 

28.05.2021 3 

 


