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НАКАЗ 

12 січня 2021 р.                                                                           №04 

 

Про затвердження плану-графіка 

підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників на 2021 р.  

 

 Відповідно до п. 3 ст. 51 Закону України «Про повну загальну середню 

освіту», Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України №800 від 21.08.2019 р. року (зі змінами, внесеними згідно з 

постановою КМУ №1133 від 27.12.2019 р.), наказу Департаменту освіти і 

науки Вінницької обласної державної адміністрації від 28.12.2020  р. №184-К 

«Про затвердження плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників області на 2021н.р.», відповідного наказу відділу освіти 

Бершадської районної державної адміністрації та на підставі рішення 

педагогічної ради «Про затвердження плану підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників закладу на 2020 р.» (протокол №01 від 04 січня 

2021 року),  

 НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити план підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладу на 2021 р. 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Островерх В.Д.: 

2.1. Забезпечити дотримання строків проходження кваліфікації. 

Протягом 2021 р. 

2.2. Своєчасно направляти педпрацівників на перепідготовку та 

забезпечувати якісне заміщення їх уроків. 

Постійно 
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2.3. Розробити п’ятирічний перспективний план підвищення кваліфікації 

педпрацівників, передбачивши у ньому не менше 150  загальну кількість 

годин, а на кожен рік не менше 30 годин та забезпечивши п’ятирічний 

термін фахової підготовки і визначену кількість годин на вдосконалення 

знань, умінь і практичних навичок з інших напрямів педагогічної 

діяльності (робота з учнями з особливими освітніми потребами, 

використання інформаційно - комп’ютерних технологій тощо). 

Січень-лютий 2021 р. 

2.4. Контролювати наявність копій документів про підвищення кваліфікації 

в особових справах педпрацівників. 

Постійно 

2.5. Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації здійснювати перевірку 

виданих документів про підвищення кваліфікації на предмет їх чинності, 

наявність права суб’єкта на здійснення послуг з підвищення кваліфікації  

та вносити пропозиції щодо зарахування визначених годин, як курсової 

перепідготовки педпрацівника. 

Протягом року 

3. Відповідальному за ведення шкільного сайту Шабовті С.О. розмістити 

план підвищення кваліфікації педпрацівників закладу на 2021рік  на сайті 

школи. 

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор школи                            В.М. Ковальський 



Додаток до наказу №04 

від 12.01.2021 р. 

План 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Бершадської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 на 2021 р. 
№ Прізвище, ім’я, по 

батькові 
Фах за дипл. Предмети,які 

викладає 
Рік попер. 
фах. кур. 

Вид підвищення кваліфікації Форма Суб’єкт 
підвищ. квал. 

К-ть 
годин 

Строки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ковальський В.М. Укр.мова і літ. Укр.мова і літ і 
директорів.,  

 директор  

2019 р. 
 

2020 р. 

Тематичні та авторські курси «Інновації на уроках української мови, 
літератури та зарубіжної літератури» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 15.02.-18.02. 

2 Ковальська С.І. Укр. мова і літ. Укр. мова і літ. 2020 р. Тематичні та авторські курси «Інновації на уроках української мови, 
літератури та зарубіжної літератури» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 15.02.-18.02. 

3 Траченко А.О. Укр. мова і літ. Укр. мова і літ.  2020 р. Тематичні та авторські курси «Актуальні питання підготовки 
вчителів та учнів до ЗНО з української мови та літератури» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 01.02.-04.02 

4 Феклістова Н.А. Укр. мова і літ. Укр. мова і літ. 2020 р. Тематичні та авторські курси «Професійні компетентності вчителів 

укр. словесності в підготовці учнів до ЗНО» 

Дист. 

ф.н. 

КВНЗ 

«ВАНО» 

30 29.06.-02.07. 

5 Білоус Н.І. Російська мова 
і зар. літ. 

Російська мова, 
література, зар. 
літ. 

2020 р. Тематичні та авторські курси «Синтез мистецтв у викладанні 
української та зарубіжної літератур.» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 31.05.-03.06. 

6 Зарічанська Л.В. Російська мова 
і літ. 

Російська мова, 
зар. літ. 
Інкл.  

2018 р. 
 
ав. 2020 р. 

Тематичні та авторські курси «Класний керівник в сучасному 
освітньому просторі» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 09.03.-12.03. 

7 Доценко О.І. Російська мова 
і зар. літ. 

Російська мова, 
література, зар. 
літ. 

2020 р. Тематичні та авторські курси «Синтез мистецтв у викладанні 
української та зарубіжної літератур.» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 31.05.-03.06. 

8 Байдалюк Н.Г. Анг. мова Англ. мова,  
заст. дир. з ВР 

2018 р. Тематичні та авторськікурси «Основи ІКТ в професійній діяльності 
педагогічних працівників» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 25.01.-28.01. 

2020 р. 

9 Горова С.М. Анг. мова Анг. Мова 
Англ. мова НУШ 

2020 р. 
2020 р. 

Тематичні та авторські курси «Використання інновац. Методів навч. 
в умовах європейської інтеграці  ї» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 17.05.-20.05. 

10 Маліцька О.М. Вч. поч.. кл., 

вч. англ. мови 
у поч. кл. 

Анг. Мова НУШ,  

пед.-організатор 

2020 р. 

2015 р. 

Педагог-організатор (Друга категорія, які проходять курси вперше 

спеціалісти) 

Дист. 

ф.н. 

КВНЗ 

«ВАНО» 

30 06.07.-09.07. 

11 Островерх В.Д. Вчитель 
математики 

Математика, 
заст..директора з 
НВР 

2015 р. 
2020 р. 

Вчитель математики (Методисти, старші вчителі, вища категорія) Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 26.01.-29.01. 

12 Кушнір Л.С. Вч.матем. та 
фізики 

Математика, 
фізика 

2017 р. 
2020 р. 

Вчитель математики (Методисти, старші вчителі, вища категорія) Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 27.04.30.04 

13 Колісниченко Г.А. Матем., інф. Математика,  
мат. та інф. 

2020 р. 
2016 р. 

Вчителі інформатики (Першої, другої категорії) Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 23.02.-26.02. 

14 Коновалова Г.В. Математика  Математика  2020 р. Тематичні та авторські курси «Виховання математичної 
компетентності учнів засобами математики» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 27.09.-30.09. 

15 Шабовта С.О. Інформатика, 
фізика 

Інформатика 
Фізика  

2020 р. Тематичні та авторські курси «Хмарні сервіси у роботі сучасного 
педагога» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 01.02.-04.02 

2017 р. 



16 Усата Ю.М. Географія і 
екологія 

Зав. бібл. 2019 р. Тематичні та авторські курси «Застосування інноваційних 
педагогічних технологій в освітньому процесі» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 24.05.-27.05 

17 Почапська С.П. Викладач  
біології та хімії 

Хімія  
Біологія, прир. 

2020 р. 
2016 р. 

Учителі біології та природознавства. (Методисти, старші вчителі, 
вища категорія ) 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 09.02.-12.02. 

18 Шаматієнко Р.П.  Вчитель геогр.. 
та біол. 

Біологія, природ. 2020 р. Тематичні та авторські курси «Розвиток фахової та 
здоров’язбережувальної компетентності вчителя» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 06.09.-09.09. 

19 Ткачук Н.М. географ, 
фізико-
географ, 
викладач 

Геогр. природ. 2020 р. Тематичні та авторськікурси «Класний керівник в сучасному 
освітньому просторі» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 08.11.-11.11. 

20 Реверук М.А. Вчитель історії 
та права 

Історія 
ІКТ 

2019  р. 
ав.2020 р. 

Тематичні та авторськікурси «Медіаграмотність та критичне 
мислення: методика і практика на уроках суспільствознавчого 

циклу» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 12.04.-15.04. 

21 Пацар В.В. Вчитель історії 
та права 

Історія 
Технології, труд. 
навч. 

2016 р. 
2020 р. 

Фаховий курс вчителів історії та правозн. (Методисти, старші 
вчителі, вища та перша категорія) 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 02.11.-05.11. 

22 Оперчук О.Г. Вчитель фіз.. 
виховання 

Фізична культ. 2020 р. Тематичні та авторськікурси «Методика викладання футболу» Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 18.10.-21.10. 

23 Козійчук В.Д. Вчитель 
фізичної 
культури 

Фізкультура і 
«Зах. Вітч.» 

2020 р. Тематичні та авторськікурси «Особливості   уроку захист України та 
військово-патріотичне виховання  в сучасних умовах» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 29.06.-02.07. 

24 Фищук Р.Д. Вч.фіз. 

культ., кер. 
спорт. секцій 
шк.. і позашк. 
закладів 

Фізична 

культура  

2020 р. Тематичні та авторські курси «Особливості викладання фізичної 

культури в початкових класах" 

Дист. 

ф.н. 

КВНЗ 

«ВАНО» 

30 01.02.-04.02. 

25 Телегіна А. М. Вч. музики, 
етики, естет. і 
худ.культ. 

Мистецтво НУШ 
муз. мист., худ.к. 

2020 р. 
2017 р. 

Мистецтво (Методисти, старші вчителі, вищої, першої  категорія) Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 16.11.-19.11. 

26 Томашевська О.С. Вч. поч.. кл. 4-А клас  2020 р. Вчитель поч.. класів 1кл. Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 30.11.-03.12. 

27 Погребняк О.М. Вч. поч.. кл. 4-Бклас 2020 р. Вчитель поч.. класів 1кл. Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 30.11.-03.12. 

28 Осадчук І.В. Вч. поч.. кл. 3-А клас 2020 р. Вчитель поч.. класів 4 кл. Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 30.11.-03.12. 

29 Заболотна Л.В. Вч. поч.. кл. 3-Бклас 2020 р. Вчитель поч.. класів 4 кл. Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 30.11.-03.12. 

30 Борійчук О.П. Вч. поч.. кл. 2 клас 2020 р. Вчитель поч.. класів 3 кл. Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 01.06.-04.06. 

31 Лопатко Н.М. Вч. поч.. кл. 1-А клас 2020 р. Вчитель поч.. класів 2 кл. Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 23.11.-26.11. 

32 Рівна Н.В. Вч. поч.. кл. 1-Бклас 
 

2020 р. Вчитель поч.. класів 2 кл. Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 23.11.-26.11. 

33 КонцибовськаЮ.В. Практ. психол, 
соц.. пед. 

Практ. пс., пед.. 
соц.. 

2020 р. Тематичні та авторськікурси «Психолого-педагогічний супровід і 
підтримка учасників освітнього процесу в контексті НУШ» 

Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 01.03.-04.03. 

34 Чернега О.М. Вч. поч.. кл. Вихователь, 
асист. вч. 

 
2020 р. 

Тематичні та авторськікурси «Моделювання  для учнів з ООП» Дист. 
ф.н. 

КВНЗ 
«ВАНО» 

30 07.06.-10.06. 
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