
Додаток 4 
до протоколу засідання 

педагогічної ради ПТДЮ 
21.12.2021 №5 

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 

«Художньо-естетичний 
напрям позашкільної 

освіти: теорія і 
практика» 

26.11.2021 6 

2. Глінчук Т.П. керівник 
гуртка, 

завідувачка 
відділом 

Платформа Prometheus «Медіаграмотність для 
освітян» 

 
 
 
 

11.11.2021 60 

3. Дудко С.В. 
 

керівник 
гуртка  

Міжнародний 
культурно-мистецький 
освітній проект С.О.Т. 

«Семінар-практикум  
для режисерів та 

керівників театральних 
колективів» 

 

25.05.2021 25 

4. Дудко С.В. 
 

керівник 
гуртка  

Міжнародний 
культурно-мистецький 
освітній проект С.О.Т. 

«Семінар-практикум  
для викладачів 

театральних дисциплін 
з драматургії, 

24.10.2021 30 



інсценізації та 
сценаристки» 

3. Дудник Д.Б. керівник 
гуртка 

SCHOOL HUB «Таймменеджмент як 
складова професійної 

компетентності 
вчителя» 

28.09.2021 4 

4. Зінчук І.В. завідувачка 
відділом 

Факультет мистецтв 
УДПУ ім. П. Тичини 

«Сучасні стратегії 
розвитку 

хореографічної освіти» 

19.11.2021 6 

5. Конрад Д. Г. керівник 
гуртка 

Міжнародна Асоціація 
позашкільної освіти 

«Художньо-естетичний 
напрям позашкільної 

освіти: теорія і 
практика» 

  26.11.2021 6 

6. Лобода М.В. керівник 
гуртка 

Центр нової освіти та 
платформи  «УМІТИ» 

«Ефективне 
використання онлайн-

ресурсів у позашкільній 
освіті художньо-
естетичного та 

мистецького напрямів» 

07.12.2021 2 

7. Луценко О.М. практичний 
психолог, 
керівник 
гуртка 

«Всеосвіта» «Освіта проти 
насильства: методи 

профілактики та 
алгоритми реагування» 

30.11.2021 8 

8. Луценко О. М. практичний 
психолог, 
керівник 
гуртка 

«Всеосвіта» «Емоційний ресурс і 
психологічне здоров’я 

педагога: засоби 
збереження та 
відновлення. 
Підвищуємо 
психологічну 

компетентність» 

06.12.2021 6 



9. Луценко О. М. практичний 
психолог, 
керівник 
гуртка 

«Всеосвіта» «Сучасні технології 
психолого-

педагогічного 
супроводу дітей з 

особливими потребами 
в освітньому просторі» 

15.12.2021 30 

10. Маринич С.В. керівник 
гуртка 

ТОВ «ІТ Дата Центр» «Вдосконалення 
технічної майстерності 
танцівника. Жіночий та 

чоловічий танець» 

28.08.2021 10 

11. Маринич С.В керівник 
гуртка 

Перший Всеукраїнський 
науково-практичний 

семінар 
Кафедра хореографії та 

художньої культури 
УДПУ ім. П. Тичини 

«Ключові аспекти 
підготовки майбутніх 

керівників 
хореографічних 

колективів» 

18-
19.11.2021  

6 

12. Микитюк О.С. керівник 
художній, 

культорганіз
атор 

Міжнародна Асоціація 
позашкільної освіти 

«Художньо-естетичний 
напрям позашкільної 

освіти: теорія і 
практика» 

26.11.2021 6  

13. Павлученко В. З. директор, 
культорганіз

атор 
 
 

Міжнародна Асоціація 
позашкільної освіти 

«Художньо-естетичний 
напрям позашкільної 

освіти: теорія і 
практика» 

26.11.2021 6  

14. Одинець О.О. методист, 
керівник 
гуртка 

Інститут педагогіки 
НАПН України 

«Європейська якість 
навчання для кращої 

успішності учнів» 

03.11.2021. 90  

15. Сахно В.Т. методист Міжнародна асоціація 
позашкільної освіти, 
Інститут модернізації 

змісту освіти, 

«Художньо-естетичний 
напрям позашкільної 

освіти: теорія і 
практика» 

26.11.2021 6 



НПУ ім. 
М. П. Драгоманова 

16. Сліпець І.В. заступник 
директора 

Міжнародна асоціація 
позашкільної освіти, 
Інститут модернізації 

змісту освіти, 
НПУ ім. 

М.П. Драгоманова 

«Художньо-естетичний 
напрям позашкільної 

освіти: теорія і 
практика» 

26.11.2021 6 

17. Сушилін О.В. керівник 
гуртка 

ТОВ «ІТ Дата Центр» «Партерний тренаж – 
складова підготовки 
якісного танцівника» 

18.09.2021 4 

18. Шмаль М.М. методист Міжнародна асоціація 
позашкільної освіти, 
Інститут модернізації 

змісту освіти, 
НПУ ім. 

М.П. Драгоманова 

«Художньо-естетичний 
напрям позашкільної 

освіти: теорія і 
практика» 

26.11.2021 6 

 
 
 

 


