
 

Графік проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 

(30 год, 1 кредит ЄКТС) на факультеті дошкільної та спеціальної освіти  
 

Сп

ец-

ть 

Тема / напрям  
К-ть 

годин 
Викладачі Дата Ауд. 

016 

СО 

Тема: Ефективна взаємодія педагога та дітей з ООП в інклюзивній освіті 

Напрям: Інноваційні технології психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП 
30 

Калиновська І.С. (к.п.н., ст. 

викладач) 

Черніченко Л.А. докт. філос. 

викладач) 

14.03 – 18.03.2022  

 

19.09 – 23.09.2022 
 

07.11 – 11.11.2022 

323/а 

Тема: Організація інклюзивного освітнього простору в умовах реалізації 

Концепції НУШ 

Напрям: Інноваційні технології організації інклюзивного освітнього простору 

30 
Малишевська І. А. 

(докт пед. наук, проф.) 
16.05 – 20.05.2022 323/а 

Тема: Логопедичний масаж як засіб корекції порушень артикуляційної моторики 

у дітей 

Напрям: Інноваційні технології в логопедичній роботі при корекції порушень 

мовлення 

30 

Лемещук М. А. 

(канд.пед, наук, доцент) 

Бегас Л. Д. 

(канд.пед, наук, доцент) 

21.03 – 25.03.2022 

 

24.10 – 28.10.2022 

323/а 

012 

ДО 

 

Тема: Дитина у виховному просторі міжособистісних стосунків 

Напрям: Інноваційні технології в роботі закладів дошкільної освіти 
30 

 

Карнаух Л. П. 

(канд.пед, наук, доцент) 

Скрипник Н. І. 

(канд.пед, наук, доцент) 

23.05 – 27.05.2022 322/1 

Тема: Інноваційні здоров’язбережувальні технології в закладі дошкільної освіти 

Напрям: Здоров’язбережувальна діяльність в роботі закладів дошкільної освіти 
30 

 

Кравчук Н. П. 

(канд.пед, наук, доцент) 

Дука Т. М. 

(канд.пед, наук, доцент) 

26.09 – 30.09.2022 322/1 

Тема: Інноваційні технології НУШ у роботі з дошкільниками 

Напрям: Модернізація освітнього простору у роботі фахівця дошкільної освіти 
30 

Авраменко О. О. 

(канд.пед, наук, доцент) 

Рябошапка О. В. (канд.пед, 

наук,  ст. викл.) 

21.11 – 25.11.2022 322/1 

Тема: Формування життєвих компетентностей дошкільників у процесі соціально 

- фінансової освіти 

Напрям: Інноваційні технології в роботі закладів дошкільної освіти 

 

30 
Дудник Н.А. (канд. пед. 

наук, доцент) 
14.11 – 18.11.2022 322/1 

Тема: Технології STEM-освіти у підготовці дошкільників до навчання в НУШ 

Напрям: Інноваційні технології в роботі закладів дошкільної освіти 

 

30 Найдюк І.С. (викладач) 28.11 – 02.12.2022 322/1 

Тема: Актуалізація творчого потенціалу дітей дошкільного віку 
Напрям: Використання інноваційних методик в розвитку творчого потенціалу 

дітей дошкільного віку 

30 
Гаврилюк С.М. (докт. пед. 

наук, проф.) 
16.05 – 20.05.2022  322/1 

 

Декан факультету                                                                             доц. Попиченко С.С. 
 



 

Графік проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 

(150 год, 5 кредитів ЄКТС)  на факультеті дошкільної та спеціальної освіти 
 

Спе

ц-ть 
Кваліфікації  

К-ть 

годин 
Напрям  Дата Ауд. 

012 

ДО 

1. Вихователь в закладах дошкільної освіти. 

2. Музичний керівник в закладах дошкільної освіти. 

3. Інструктор з фізичного виховання в ЗДО. 

4. Вихователь в ЗДО з правом проведення занять іноземної мови. 

5. Професійна діяльність асистента вихователя в інклюзивному середовищі 

ЗДО 

150 

Інноваційні технології 

психолого-педагогічного 

супроводу розвитку дитини в 

умовах сучасного освітнього 

середовища закладу дошкільної 

освіти 

07.02 – 04.03.2022 

 

 

10.10 – 04.11.2022 

323/а, 

322/1 

016 

СО 

1. Логопед. Дефектолог в закладах дошкільної, загальної середньої та 

спеціальної освіти. 

2. Професійна діяльність асистента вчителя в інклюзивному освітньому 

середовищі. 

150 

Інноваційні технології 

психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими 

освітніми потребами у процесі 

впровадження інклюзивної 

освіти 

14.02 – 11.03.2022 
323/а, 

322/1 

 

 

 

Декан факультету                                                                             доц. Попиченко С.С. 


