
Графік проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників  

(30 год, 1 кредит ЄКТС) на факультеті соціальної та психологічної  освіти  

 

Спеціальність Тема 

К-ть 

годи

н 

Викладачі Дата Ауд. 

073 

Менеджмент 

галузі знань 

 

Основи освітнього менеджменту  
 

30 

Кудла Марія Валеріївна 

(канд. пед. наук, 

доц.) 

22.02.2021 – 

26.02.2021  
110а 

Організація інноваційної діяльності в 

закладі освіти 
30 

Бялик Оксана Василівна  

(доктор пед. наук., проф.) 
20.09.2021 – 

24.09.2021  
110а 

053 

Психологія 

 

Інклюзивно-психологічний супровід в 

освітньому процесі 

 

30 

Харченко Надія Анатоліївна 

(к. псих. н., доцент кафедри 

психології) 

08.02.2021 – 

12.02.2021 

110а 

Психологічний супровід навчального 

процесу в умовах НУШ 

 
30 

Лівандовська Інна Антонівна 

(викладач  кафедри психології) 
18.10.2021 – 

22.10.2021 

110а 

231 

Соціальна 

робота 
 

Соціально-педагогічна робота педагога-

організатора у сфері дозвілля  
30 

Балдинюк Олена Дмитрівна 

(к. пед. н., доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи) 

15.02.2021 – 

19.02.2021 

110а 

Соціальна робота  умовах 

інклюзивного середовища 
30 

Гончар Інна Григорівна 

(к. пед. н., доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи) 

15.03.2021 – 

19.03.2021 

110а 

Етичні аспекти соціально-педагогічної 

діяльності 
30 

Роєнко Світлана Олександрівна  

(к. пед. н., доцент кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи) 

22.11 –  

26.11. 2021 

110а 

 

  



Графік проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників  

(90 год, 3 кредити ЄКТС)  

на факультеті соціальної та психологічної  освіти  

Спеціальність Кваліфікації  

К-ть 

годи

н 

Напрям  Дата Ауд. 

073 

Менеджмент 

галузі знань 

 

Керівник закладу освіти. Заступник керівника 

закладу освіти. 

 

90 

Інноваційні технології  в діяльності 

керівника закладу освіти та заступника 

керівника закладу освіти 

01.11.2021 – 

20.11.2021 
110а 

 

  



Графік проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників  

(150 год, 5 кредитів ЄКТС)  

на факультеті соціальної та психологічної  освіти  

Спеціальність Кваліфікації  

К-ть 

годи

н 

Напрям  Дата Ауд. 

073 

Менеджмент 

галузі знань 

 

Керівник закладу освіти. Заступник керівника 

закладу освіти. 

 

150 

Інноваційні технології  в діяльності 

керівника закладу освіти та заступника 

керівника закладу освіти 

01.10.2021 – 

29.10.2021 
110а 

 

  



Графік проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників  

(180 год, 6 кредитів ЄКТС)  

на факультеті соціальної та психологічної  освіти  

Спеціальність Кваліфікації  

К-ть 

годи

н 

Напрям  Дата Ауд. 

011 

Освітні, 

педагогічні 

науки 

 

Викладач 
180 

Інноваційні технології у професійній 

діяльності викладача 
01.04.2021 – 

30.04.2021 
110а 

Викладач 

180 

Інноваційні технології у професійній 

діяльності викладача 01.09.2021 – 

30.09.2021 
110а 

 

 


