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 Підвищення кваліфікації  педагогічних працівників  
                                     Фахового коледжу мистецтв ім.А.Ерделі Закарпатської академії мистецтв 

 
№ ПІБ Посада № Підвищення кваліфікації 

 Тема Форми Види Обсяги 
(трива-
лість)  

год 
/ЄКТС 

Суб’єкт 
підвищення 
кваліфікації 

Місце 
надання 
освітньої 
послуги 

Строки Вар-
тість 

1. Антонишин 
Зиновій 
Данилович 

викладач 1 «Змішане навчання. 
Від теорії до 
практики»/ Дебати в 
школі. Розвиток 
критичного мислення 
учнів за допомогою 
дебатних технологій 

дист. онлайн-
конфер
енція 

15 год / 
0,45 

«Фонд 
підтримки 
інформаційног
о забезпечення 
студентів» 

https://hub.atoms. 
com.ua 

вересень 250 грн 

2 Впровадження змін та 
використання 
інформаційно-
комунікативних і 
цифрових технологій в 
освітньому процесі 

дист онлайн 0,33 к Smart school 
forum 

https://smartschoolfo
rum.online/ 

жовтень 250 грн 

2 Балога 
Михайло 
Михайлович 

викладач          

3 Брензович 
Любомир 
Васильович 

викладач  Дизайн-мислення в 
школі 

Дист. онлайн-
курс 

30 год/1 платформа 
масових 
відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus, 

https:// 
prometheus.org.ua 

листопад 250 

    Навчайся. Грай. 
Працюй 

Дист. онлайн-
курс 

1год EdEra https://s3-ed-eu-
west-
1.amazonaws.com 

листопад  



 Вінчура 
Микола 
Мікулашович. 

вихова-
тель 

 Здоров’язбережуваль-
не освітнє середовище 
в сучасній школі / 
Особистий розвиток 
вчителя: планування 
дій 

Дист. Всеукр. 
практич
на 
онлайн 
конфер
енці 

15 год/0,5 Платформа 
ІППО 

ippo.com.ua листопад 250 

4 Вовк Леся 
Миколівна 

викладач  Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 

5 Дикун Юрій 
Миколайович 

викладач  «Інтерактивні 
інструменти практиків 
НУШ. Обмін 
досвідом»/Інструменти 
стимулювання та 
мотивації учнів до 
ефективної освітньої 
діяльності 

дист. онлайн-
конфер
енція 

15 год / 0,5 ГО 
«Платформа 
ОСВІТИ»  

https://pifa.com.ua вересень 250 

6 Динник Олексій 
Вікторович 

  «Як організувати 
дистанційне навчання» 

дист. онлайн-
курс 

18 год/0,6 TeachHub 
corporation/ 
Наукові 
освітні 
мистецькі 
ініціативи 

TEACH-HUB.com грудень 150 

    „Як намалювати 
розповідь, або основи 
відеоскрайбінгу» 

дист. онлайн-
курс 

18 год/0,6 TeachHub 
corporation/ 
Наукові 
освітні 
мистецькі 
ініціативи 

TEACH-HUB.com грудень 150 

7 Дідик Іван 
Михайлович 

  «Інтерактивні 
інструменти практиків 
НУШ. Обмін 
досвідом.»/ 
Проведення уроків в 
програмі Zoom-

Дист. Всеукр. 
практич
на 
онлайн 
конфер
енці 

15 год/0,5 ГО Платформа 
Освіти 

 вересень безкош
товно 



Ефективністі 
інструменти та 
можливості під час 
проведення 
дистанційного уроку. 

8 Дідик Надія 
Ярославівна 

  «Інтерактивні 
інструменти практиків 
НУШ. Обмін 
досвідом.»/ 
Проведення уроків в 
програмі Zoom-
Ефективністі 
інструменти та 
можливості під час 
проведення 
дистанційного уроку. 

Дист. Всеукр. 
практич
на 
онлайн 
конфер
енці 

15 год/0,5 ГО Платформа 
Освіти 

 вересень безкош
товно 

9 Зимомря 
Василь 
Федорович 

  Вебінар/«Онлайн-
тести від Всеосвіти» - 
альтернативний 
інструмент для 
організації навчання» 

Дист. Вебінар 2 год/0,06 ТОВ 
«Всеосвіта» 

vseosvita.ua/webinar/ листопад 70 грн 

10 Іваньо Олеся 
Іванівна 

викладач 1 Навчальний курс для 
педагогічних 
працівників закладів 
освіти / «Технології 
ефективного 
запам’ятовування і 
розвитку високої 
концентрації уваги в 
освітньому просторі» 

Дист. онлайн-
курс 

30 год / 1 ТОВ 
«Всеосвіта» 

vseosvita.ua/webinar/ листопад 560 

11 Іваниш Ганна 
Іванівна 

  Дизайн-мислення в 
школі 

Дист. онлайн-
курс 

30 год/1 платформа 
масових 
відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus, 

https:// 
prometheus.org.ua 

грудень 250 



12 Іваницька 
Теттяна 
Миколаївна 

  Критичне мислення 
для освітян 

Дист. онлайн-
курс 

30 год/1 платформа 
масових 
відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus, 

https:// 
prometheus.org.ua 

листопад 250 

13 Калинич 
Тетяна 
Василівна 

Викладач  Курси ПК за моделем 
освітньої програми» 
Концептуальні засади 
викладання 
математики в контесті 
НУШ» 

 курс 30 год/ 1 Закарпатський 
інститут 
післядиплом-
ної 
педагогічної 
освіти   

 грудень  

14 Копанська 
Марія 
Семенівна 

викладач  «Компетентнісний 
підхід до навчання. 
Практикум для 
сучасного вчителя» 
/Комунікативна 
компетентність через 
призму навчання 
onlaine» 

 Всеукра
їнська 
наукова 
онлайн 
конфер
енція 

15 год/0,5 ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms. 
com.ua 

жовтень 250 

15 Копанський 
Юрій Юрійович 

викладач  «Компетентнісний 
підхід до навчання. 
Практикум для 
сучасного вчителя» 
/Комунікативна 
компетентність через 
призму навчання 
onlaine» 

 Всеукра
їнська 
наукова 
онлайн 
конфер
енція 

15 год/0,5 ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms. 
com.ua 

жовтень 250 

    Обласний семінар з 
графіки «Карпатські 
контрасти» для 
викладачів шкіл 
мистецтв області / 
Майстер-клас- 
Акварельний 
натюрморт з 
фруктами та 
геометричним тілом 

 доповід
ач 

  ЗАМ жовтень  



16 Когутич Василь 
Іванович 

  Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

ЗАМ жовтень 800грн. 

    Обласний семінар з 
графіки «Карпатські 
контрасти» для 
викладачів шкіл 
мистецтв області / 
Майстер-клас- 
Міський пейзаж в 
акварелі 

 допо-
відач 

  ЗАМ жовтень  

17 Михайлюк 
Михайло 
Миколайович 

  Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 

18 Мирончук 
Наталія 
Іванівна 

викладач  Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 



   2 «Інтерактивні 
інструменти практиків 
НУШ. Обмін 
досвідом.»/ 
Проведення уроків в 
програмі Zoom-
Ефективністі 
інструменти та 
можливості під час 
проведення 
дистанційного уроку. 

Дист. Всеукр. 
практич
на 
онлайн 
конфер
енці 

15 год/0,5 ГО Платформа 
Освіти 

 вересень безкош
товно 

19 Олашин Василь 
Васильович 

викладач 1 Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 

20 Остапів Тарас 
Богданович 

викладач  Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну,  
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 

21 Пал Василь 
Йосипович 

викладач 1 «Змішане навчання. 
Від теорії до 
практики.»/ 
Організація 
дистанційного та 
змішаного навчання 

дист. Всеукра
їнська 
онлайн-
конфер
енція 

15 год / 
0,45 

ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms.co
m.ua 

вересень 250 

22 Павлюк 
Володимир 
Леонідович. 

  Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 



мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

23 Павук Андрея 
Миронівна 

викладач  Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 

24 Поляк Мар’яна 
Тарасівна 

директор
Фахового 
коледжу, 
викладач 

1 «Атестація педагогів в 
умовах оновленого 

змісту освіти» 

дист. вебінар 2 год / 0,06 ТОВ 
«Всеосвіта» 

vseosvita.ua/webinar/ жовтень 35 грн 

   2 Як читати складні 
модерністські та 
постмодерністські 
твори 

дист онлайн-
курс 

 Платформа 
масових 
відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus 

https://courses.prome
theus.org.ua 

вересень безкош
товно 

   3 Курси ПК керівників 
закладів фахової 
передвищої освіти  

дист онлайн-
курс 

16/0,53 Науково 
методичний 
центр вищої та 
фахової 
передвищої 
освіти 

 грудень 300 

   4 Психологія стресу та 
способи боротьби з 
ним 

дист онлайн-
курс 

 Платформа 
масових 
відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus 

https://courses.prome
theus.org.ua 

жовтень  

25 Поляк Олеся 
Юрівна 

викладач 1 Як читати складні 
модерністські та 
постмодерністські 
твори 

дист онлайн-
курс 

 Платформа 
масових 
відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus 

https://courses.prome
theus.org.ua 

вересень 200 



26 Приймич Леся 
Юріївна 

викладач 1 Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну,  
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 

   2 Всеукраїнська 
практична онлайн 
конференція / 
«Інтерактивні 
інструменти практиків 
НУШ. Обмін 
досвідом» 

 онлайн-
конфер
енція 

15 год/0,45 ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms. 
com.ua 

вересень 250 

   3 Обласний семінар з 
графіки «Карпатські 
контрасти» для 
викладачів шкіл 
мистецтв області / 
Рисунок як основа 
образотворчого 
мистецтва 

 допові-
дач 

  Закарпатська 
академія мистецтв 

жовтень  

27 Савко Леся 
Семенівна 

викладач  Обласний семінар з 
графіки «Карпатські 
контрасти» для 
викладачів шкіл 
мистецтв області / 
Презентація 
монографії «Графіч-
не Закарпаття.» 

Очно доповід
ач 

  Закарпатська 
академія мистецтв 

жовтень  

28 Словянин Леся 
Василівна 

викладач 1 Змішаний та 
дистанційний формати 
навчання. Онлайн 
безпека/ 
Умови ефективної 
організація 
дистанційного 
навчання в НУШ 

дист. Всеукра
їнська 
наукова 
онлайн-
конфер
енція 

15 год /0,5 ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms.co
m.ua 

листопад 250 



29 Тимко Василь 
Васильович 

викладач 1 «Змішане навчання. 
Від теорії до 
практики.»/ 
Організація 
дистанційного та 
змішаного навчання 

дист. Всеукра
їнська 
онлайн-
конфер
енція 

15 год / 
0,45 

ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms.co
m.ua 

вересень 250 

30 Трєгубова Лілія 
Володимирівна 

 1 Нова Фізична 
Культура: Баскетбол 

дист. онлайн-
курс  

5 год/ 0,17 Платформа 
масових 
відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus 

https:// 
prometheus.org.ua 

листопад безкош
товно 

   2 Нова Фізична 
Культура: Біг 

Дист. онлайн-
курс  

5 год/ 0,17 Платформа 
масових 
відкритих 
онлайн-курсів 
Prometheus 

https://prometheus.or
g.ua 

листопад безкош
товно 

31 Трєгубов 
Віталій 
Юрійович 

викладач 1 Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 

32 Федоранич  
Віра Юрівна 

Заст. дир., 
викладач 

1 « Педагог на часі змін. 
Інструменти вчителя 
2021» 

 Всеукра
їнськ 
практич
на а 
онлайн-
конфер
енція 

15год/0,45 ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms.co
m.ua 

серпень 250 

   2 Підвищення 
кваліфікації 
заступників директорів 
з навчальної роботи 
передвищої фахової 
освіти/ Ефективне 
управління освітнім 
процесом 

очна / 
дистан-
ційна 

онлайн-
курс 

16 год/0,53 Державна 
установа 
“Науково-
методичний 
центр вищої та 
фахової 
передвищої 
освіти” 

https://nmc-
vfpo.com/ 

грудень 200 



33 Чегіль Юрій 
Степанович 

  Змішаний та 
дистанційний формати 
навчання. Онлайн 
безпека/ 
Умови ефективної 
організація 
дистанційного 
навчання в НУШ 

 Всеукра
їнська 
наукова 
онлайн-
конфер
енція 

15 год /0,5 ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms.co
m.ua 

листопад 250 

34 Чорнак Ярослав 
Юрійович 

викладач 1 Удосконалення 
методики викладання  
у галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 

35 Чопойдало 
Андрій 
Теодорович 

викладач 1 Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 

36 Чопойдало 
Ілона 
Йосипівна 

викладач 1 Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

    ЗАМ жовтень 800грн. 



37 Шпонтак 
Тетяна 
Михайлівна 

викладач 1 «Дистанційне 
навчання від теорії до 
практики. Сервіси та 
навички»/ Як навчати 
цікаво, методи 
креативного педагога 

Дист. Всеукра
їнська 
наукова 
конфер
енція 

15 год /0,5 Платформа 
підвищення 
кваліфікації 
ГО «Рух 
освіта» 

https://ruh.com.ua/  250 

   2 «Усе, що треба знати 
для забезпечення прав 
підлітків в Україні 

 онлайн-
курс 

20 год/0,66 EdEra https://s3-ed-eu-
west-
1.amazonaws.com 

листопад безкош
товно 

   3 «Про дистанційний та 
змішаний формати 
навчання» для 
педагогів та керівників 
закладів ПТО 

 онлайн-
курс 

30 год/1 EdEra https://s3-ed-eu-
west-
1.amazonaws.com 

листопад безкош
товно 

38 Юдик Михайло 
Михайлович 

 1 Змішаний та 
дистанційний формати 
навчання. Онлайн 
безпека/ 
Практика з Zoom/ 
Skype GoogleClass 

Дист. Всеукра
їнська 
наукова 
онлайн-
конфер
енція 

15 год /0,5 ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms.co
m.ua 

листопад 250 

39 Сливка Ігор  
Ілліч 

викладач 1 Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

Закарпатська 
академія мистецтв 

жовтень 800грн. 

   2 25-та Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Ерделівські читання-
2020» 

Очно 
/допові
дач 

конфер
енція 

18 год/0,6 Закарпатська 
академія 
мистецтв 

 жовтень  

   3 Змішаний та 
дистанційний формати 
навчання. Онлайн 
безпека/ Практика з 
Zoom/ Skype 
GoogleClass 

Дист. Всеукра
їнська 
наукова 
онлайн-
конфер
енція 

15 год /0,5 ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms.co
m.ua 

листопад 250 



40 Небесник  І.І. викладач 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обласний семінар з 
графіки «Карпатські 
контрасти» для 
викладачів шкіл 
мистецтв області / 
Презентація 
монографії « 
Графічне 
Закарпаття.» 

Очно доповід
ач 

  Закарпатська 
академія мистецтв 

жовтень  
 
 
 

Удосконалення 
методики викладання у 
галузі дизайну, 
образотворчого та 
декоративно-
прикладного 
мистецтва у закладах 
фахової передвищої 
освіти 

  Очно-
заочна 

 75год / 2,5 Рівненський 
центр ПК та 
перепідготовк
и працівників 
культури 

Закарпатська 
академія мистецтв 

жовтень 800грн. 

41 Гаврош Оксана 
Іванівна 
 

викладач 1 XIV Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція (з 
міжнародною участю)/ 
«Неперервна освіта: 
актуальні дискурси 

Очно 
 

Всеукра
їнська 
науково
-прак-
тична 
конфер
енція  

0,4 Закарпатський 
інститут 
післядипломно
ї освіти 
ЗІППО 

 серпень  

   2 25-та Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Ерделівські читання-
2020» 

Очно 
/допові
дач 

конфер
енція 

18 год/0,6 Закарпатська 
академія 
мистецтв 

 жовтень  



   3 Міжнародна науково-
практична 
конференція/ 
Культурологія та 
мистецтвознавство: 
точки дотику та 
перспективи розвитку 

дист. Міжнар
одна 
науково
-
практич
на 
конфер
енція 

15 год/0,5 Венеціанський 
університет ка’ 
Фоскарі 
 

м. Венеція, Італія листопад  

42 Кофель 
Олександр 
Васильович 

Викладач  Взаємодія викладача 
та студента при 
підготовці до захисту 
дипломних робіт в 
умовах карантину з 
використання 
цифрових технологій 

 курс 90 год/3 Закарпатський 
інститут 
післядипломно
ї освіти 
ЗІППО 

м. Ужгород грудень 250 

43 Попова Наталія 
Олексіївна 

 1 Змішаний та 
дистанційний формати 
навчання. Онлайн 
безпека/ 
Умови ефективної 
організація 
дистанційного 
навчання в НУШ 

Дист. Всеукра
їнська 
наукова 
онлайн-
конфер
енція 

15 год /0,5 ГО «Фонд 
підтримки 
інформаційно-
го забезпечен-
ня студентів» 

https://hub.atoms.co
m.ua 

листопад 250 

44 Федор Олексій 
Олексійович 

  Завершальний етап 
здобування вищої 
освіти в ракурсі 
інноваційної 
педагогіки 

 курс 90 год/3 Закарпатський 
інститут 
післядипломно
ї освіти 
ЗІППО 

м. Ужгород грудень 250 

45 Костюк 
Мирослава 
Павлівна 

Викладач          

46 Бокшан Анна 
Миколаївна 

 1 25-та Міжнародна 
науково-практична 
конференція 
«Ерделівські читання-
2020» 

Очно 
/допові
дач 

конфер
енція 

18 год/0,6 Закарпатська 
академія 
мистецтв 

 жовтень  

   2 Ефективні рішення 
Google for education 
для хмарної взаємодії 

дист. онлайн-
курс 

15 год/05 ТОВ 
«Академія 
цифрового 
розвитку» 

mon.gov.ua  листопад Безкош
товно 



47 Ходанич 
Михайло 
Петрович 

Викладач  Інноваційна педагогіка 
та євроінтеграційні 
процеси в освітньому 
просторі сучасної 
України 

 курс 90 год/3 Закарпатський 
інститут 
післядипломно
ї освіти 
ЗІППО 

м. Ужгород грудень 250 

48 Яценко Галина 
Михайлівна 

Викладач  Курси ПК за моделем 
освітньої програми» 
Концептуальні засади  
викладання 
української мови і 
літератури в проекті 
Нової української 
школи 

  30 год/1 Закарпатський 
інститут 
післядиплом-
ної 
педагогічної 
освіти  

 Червень  

49 Сирохман 
Михайло 
Васильович 

---          

50 Прокоп Юрій  ---          
51 Понзель 

Теттяна 
Йосипівна 

Викладач          

52 Кіяк Марина 
Юріївна 

Викладач          

53 Макарова           
54 Матій Інна 

Богданівна 
          

55 Матій Олеся В           
 


