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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. Васильченко 
Людмила 
Леонідівна 

методист «Університет 
менеджменту освіти» 
Центральний інститут 
післядипломної освіти 

«Патріотичне виховання 
як стратегічний 
напрямок молодіжної 
політики» 

11.11.22 120 

2. Дудник Наталя 
Миколаївна 

керівник гуртка ГО  «ІППО» «Форми і методи 
застосування теорії та 
сучасної практики 
хореографічного 
мистецтва»» 

13.12.22 15 

3. Конрад Дарʼя 
Георгіївна 

керівник гуртка МОН України 
Національна академія 
педагогічних наук 
Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова  

Всеукраїнський форум 
«Діти і освітянський 
фронт позашкільної 
освіти» 

27.09.22 6 

4. Лещик Надія 
Всеволодівна 

керівник гуртка Громадська організація 
«ЕдКемп Україна» 

Тренінг з підготовки 
тренерок/тренерів, 
тренерська діяльність з 

22.12.20 60 



апробацією 
антикорупційних 
інструментів «#Освіта 
без корупції: 
формування 
доброчесного освітнього 
середовища через 
використання 
антикорупційних 
інструментів для роботи 
з молоддю в освітньому 
процесі» 

5. Мурзай Тетяна 
Вікторівна 

художній керівник 
народного 
художнього 
колективу «Театр 
народної пісні 
«Словʼяночка» 

Міністерство культури 
та інформаційної 
політики України 
ІІ Міжнародний 
двотуровий фестиваль-
конкурс мистецтв  

«Буду жити в Україні – 
2022» 

27.11.22 8 

6. Мурзай Тетяна 
Вікторівна 

художній керівник 
народного 
художнього 
колективу «Театр 
народної пісні 
«Словʼяночка» 

Центр освітніх 
інновацій та творчості 
«Гармонія» 
м. Київ 

«Використання 
фонопедичного методу у 
роботі над академічною 
постановкою голосу 
дітей різного віку» 

12.12.22 2 

7. Павлученко 
Валентина 
Зіновіївна 

директор, 
культорганізатор 

МОН України 
Національна академія 
педагогічних наук 
Національний 
педагогічний 
університет імені М.П. 
Драгоманова  

Всеукраїнський форум 
«Діти і освітянський 
фронт позашкільної 
освіти» 

27.09.22 6 



8. Сліпець Ірина 
Володимирівна 

заступник 
директора з НР 

Міжнародна асоціація 
позашкільної освіти 

«Діти і освітянський 
фронт позашкільної 
освіти» 

27. 09.22 6 

9. Сліпець Ірина 
Володимирівна 

заступник 
директора з НР 

Суб’єкт підвищення 
кваліфікації ТОВ 
«Всеосвіта» 

«Атестація педагогічних 
працівників у 2022/2023 
н.р.: що потрібно 
врахувати в сучасних 
умовах» 

05.10.22 2 

10. Сліпець Ірина 
Володимирівна 

заступник 
директора з НР 

Суб’єкт підвищення 
кваліфікації ТОВ 
«Всеосвіта» 

«Моніторинг організації 
дистанційного навчання: 
як забезпечити 
внутрішній та 
підготуватися 
зовнішнього» 

05.10.22 2 

 
 
 
 
 


