
Додаток до протоколу засідання                                                                                                                                                                                                                      

педагогічної ради ПТДЮ  

від 31.05.2022 №1 

 

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. Бойко Євгенія 

Томасівна 

заступник 

директора з 

навчально-

виховної роботи 

Київський Палац дітей 

та юнацтва. Відкритий 

міський методичний 

фестиваль KYIV – M 

FEST 

«Наукова освіта як 

основа формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців закладів 

позашкільної освіти» 

23.02.22 6 

2. Василянська 

Ірина 

Олександрівна 

методист Київський Палац дітей 

та юнацтва. Відкритий 

міський методичний 

фестиваль KYIV – M 

FEST 

«Наукова освіта як 

основа формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців закладів 

позашкільної освіти» 

23.02.22 6 

3. Васильченко 

Людмила 

Леонідівна 

методист Освітня платформа 

«Всеосвіта» 

«Особливості організації 

освітнього процесу в 

умовах воєнного стану: 

управлінський аспект» 

28.03.22 2 

4. Васильченко 

Людмила 

Леонідівна 

методист Освітня платформа 

«Всеосвіта» 

«Як створити 

розвивальне середовище 

для гри та творчості 

просто неба. 

31.03.22 2 

 

 

 



Особливості роботи з 

дітьми у воєнний час» 

 

5. Глінчук Тетяна 

Петрівна 

завідувач 

художньо-

естетичного 

відділу, керівник 

гуртка 

письменницької 

майстерності, 

журналістики та 

дубляжу «ART-

простір» 

Київський Палац дітей 

та юнацтва. Відкритий 

міський методичний 

фестиваль KYIV – M 

FEST 

«Наукова освіта як 

основа формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців закладів 

позашкільної освіти» 

23.02.22 6 

6. Дудник Наталя 

Миколаївна 

художній керівник 

зразкового 

художнього 

колективу 

«Хореографічний 

колектив «Феєрія 

Денс» 

Рух «Освіта» «Педагогічна творчість 

та креативність» 

04.04.22 15 

7. Кашина Інна 

Володимирівна 

художній керівник 

народного 

художнього 

колективу 

«Вокальний 

ансамбль 

«Калинка» 

Центр освітніх 

інновацій та творчості 

«Гармонія» 

«Використання 

фонопедичного методу у 

роботі над академічною 

постановкою голосу 

дітей різного віку» 

02.02.22 2 

8. Луценко 

Оксана 

Миколаївна 

практичний 

психолог, керівник 

гуртка 

Освіта Києва Наукова освіта як основа 

формування ключових 

компетентностей 

вихованців закладів 

позашкільної освіти 

23.02.22 6 



9. Мішин 

Михайло 

Михайлович 

балетмейм 

стер, акомпаніатор 

«Всеосвіта» Інклюзивне навчання – 

рівний доступ до якісної 

освіти» 

07.02.22 10 

10. Мурзай Тетяна 

Вікторівна 

художній керівник 

народного 

художнього 

колективу «Театр 

народної пісні 

«Словʼяночка» 

Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення студентів 

Розвиток творчого 

потенціалу учнів на 

уроках Музики та 

Мистецтва. 

Міжпредметна 

взаємодія. 

09.04.22 15 

11. Одинець Ольга 

Олександрівна 

методист, керівник 

математичного 

гуртка «Ерудит» 

Київський Палац дітей 

та юнацтва. Відкритий 

міський методичний 

фестиваль KYIV – M 

FEST 

«Наукова освіта як 

основа формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців закладів 

позашкільної освіти» 

23.02.22 6 

12. Одинець Ольга 

Олександрівна 

методист, 

керівник 

математичного 

гуртка «Ерудит» 

Видавничий дім 

«ОСВІТА» 

«Методика навчання 

математики у 5-6 класах 

закладів загальної 

середньої освіти» 

26.04.22 15 

13. Павлученко 

Валентина 

Зіновіївна 

директор, 

культорганізатор 

Київський Палац дітей 

та юнацтва. Відкритий 

міський методичний 

фестиваль KYIV – M 

FEST 

«Наукова освіта як 

основа формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців закладів 

позашкільної освіти» 

23.02.22 6 

14. Сичова Марія 

Вячеславівна 

керівник гуртка «Всеосвіта» «Технології стабілізації 

емоційного стану дітей» 

30.05.22 2 

15. Сичова Марія 

Вячеславівна 

керівник гуртка Освітній проєкт  

«На урок» 

«Телеграм-канал – 

сучасна та ефективна 

альтернатива блогу 

вчителя» 

30.05.22 2 



16. Сліпець Ірина 

Володимирівна 

заступник 

директора з 

навчальної роботи 

Київський Палац дітей 

та юнацтва. Відкритий 

міський методичний 

фестиваль KYIV – M 

FEST 

«Наукова освіта як 

основа формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців закладів 

позашкільної освіти» 

23.02.22 6 

17. Сліпець Ірина 

Володимирівна 

заступник 

директора з 

навчальної роботи 

Київський Палац дітей 

та юнацтва 

«Позашкільна і вища 

освіта: пліч-о-пліч до 

вершин професійної 

майстерності заради 

майбутнього України» 

11.05.22 2 

18. Форманська  

Ірина Сергіївна 

завідувач 

гуманітарно-

естетичного 

відділу, керівник 

гуртка 

Київський Палац дітей 

та юнацтва. Відкритий 

міський методичний 

фестиваль KYIV – M 

FEST 

«Наукова освіта як 

основа формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців закладів 

позашкільної освіти» 

23.02.22 6 

19. Шмаль 

Михайло 

Михайлович 

методист Київський Палац дітей 

та юнацтва. Відкритий 

міський методичний 

фестиваль KYIV – M 

FEST 

«Наукова освіта як 

основа формування 

ключових 

компетентностей 

вихованців закладів 

позашкільної освіти» 

23.02.22 6 

 


