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Ha № від

Керівникам закладів фахової 
передвищ ої освіти

Про підвищення кваліфікації

Повідомляємо, що Науково-методичний центр ВФПО у вересні-грудні 
п.р. проводить підвищення кваліфікації керівників, педагогічних та науково- 
педагогічних працівників із використанням дистанційних технологій 
навчання.

Пропонуємо пройти підвищення кваліфікації за вказаними напрямами 
(додаток 1).

За результатами навчання слухачі отримають доступ до презентацій і 
сертифікат (Ліцензія. Наказ МОН України від 15.08.2019 №951-л).

Реєстрація проводиться за вказаним у таблиці посиланням.
Просимо довести зазначену інформацію до педагогічних та науково- 

педагогічних працівників закладу освіти.

Алла Чайковська 
(044)241 11 57

mailto:nmc.vfpo@ukr.net
http://nmc-vfpo.com
mailto:nnac.vfpo@ukr.net
http://mnc-vfpo.com


Графік проведення підвищення кваліфікації

Додаток 1

№
з/п

Категорія
працівників

Період
навчання/місяць

Орієнтовна
вартість/тривалість

Відповідальна особа
Посилання для реєстрації

1 Підвищення
кваліфікації
керівників
закладів
фахової
передвищої
освіти

1-2 грудня 200 грн/16 год Тетяна Дудус 
(044) 241-11-36 

t.v.dudus18@gmail.com

https://nmc- 
vfpo. com/pidvyshhennya- 
kvaПfikacziyi-kerivnykiv- 

zakladiv-fahovoyi- 
peredvyshhoyi-osvity-2021 /

https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-2021/

mailto:t.v.dudus18@gmail.com
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-2021/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-2021/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-2021/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-2021/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-2021/


2 Підвищення 9-10 листопада 200 грн/16 год
кваліфікації
заступників
директорів 3
навчальної
роботи
закладів
фахової
передвищої
освіти
«Ефективне
управління
освітнім
процесом»



Володимир Шевченко 
(045)77 4-18-02 

y-marunuch@ukr.net

. https ://nmc- 
vfpo. com/pidvyshhennya- 

kvalifikacziyi-zastupnykiv- 
dyrektoriv-z-navchalnoyi- 

roboty-efektyvne-upravlinnya- 
osvitnim-proczesom/

https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-zastupnykiv-dyrektoriv-z-navchalnoyi-roboty-efektyvne-upravlinnya-osvitnim-proczesom

mailto:y-marunuch@ukr.net


3 Підвищення 6-7 жовтня 200 грн/16 год
кваліфікації
заступників
директорів 3
виховної
роботи
закладів
фахової
передвищої
освіти



Ірина Лепеха
(044) 242-35-65 

irina_lepeha@ukr.net

https ://nmc- 
vfpo. com/pidwshhennya- 

kvalifikacziyi-zastupnykiv- 
dyrektoriv-z-vyhovnoyi-roboty- 

zakladiv-fahovoyi- 
peredvyshhoyi-osvitv/

https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-zastupnykiv-dyrektoriv-z-vyhovnoyi-roboty-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/

mailto:irina_lepeha@ukr.net


4 Підвищення 23-24 листопада 200 грн/16 год
кваліфікації 6-7 грудня
завідувачів
відділень (за
профілем)
закладів
фахової
передвищої
освіти
«Впровадження
інноваційних
технологій в
освітній
процес»



Ніна Синявська
(045)77 4-18-01 

sinayvska@ukr.net

https ://nmc- 
vfpo. com/pidwshhennya- 

kvalifikacziyi-zaviduvachiv- 
viddilen-za-profilem-zakladiv- 

fahovovi-peredwshhoyi-osvitv- 
vpro vadzhennya-inno vaczij nyh- 

tehnolo ai і - v-os vitnij -proczes/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-zaviduvachiv-viddilen-za-profilem-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-vprovadzhennya-innovaczijnyh-tehnologij-v-osvitnij-proczes/

mailto:sinayvska@ukr.net


Підвищення
кваліфікації
завідувачів
методичних
(педагогічних)
кабінетів,
методистів
закладів
фахової
передвищої
освіти

11-12 жовтня 
13, 15 жовтня

200 грн/16 год Ніна Лихогод 
(045)77 4-12-95

pedinnovation.nmc@gmail.com

https://nmc- 
vfpo. com/pidvyshhennya- 
kvaПfikacziyi-metodystiv- 

zaviduvachiv-metodychno go- 
pedago gichno go-kabinetu- 

zakladiv-fahovoyi- 
peredvyshhoyi-osvity/

6 Підвищення 
кваліфікації 
керівників 
закладів 
фахової 
передвищої 
освіти, які 
працюють на 
посаді до 2-х 
років

29-30 листопада 200 грн/16 год Юрій Борхаленко 
(045)77 4-12-95 

borhalenko2@ukr.net

https://nmc- 
vfpo. com/pidvyshhennya- 
kvalifikacziyi-kerivnykiv- 

zakladiv-fahovoyi- 
peredvyshhoyi-osvity-yaki- 

praczyuyut-na-posadi-do-2-h- 
rokiv/

5

https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-metodystiv-zaviduvachiv-metodychnogo-pedagogichnogo-kabinetu-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/

mailto:pedinnovation.nmc@gmail.com
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-metodystiv-zaviduvachiv-metodychnogo-pedagogichnogo-kabinetu-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-metodystiv-zaviduvachiv-metodychnogo-pedagogichnogo-kabinetu-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-metodystiv-zaviduvachiv-metodychnogo-pedagogichnogo-kabinetu-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-metodystiv-zaviduvachiv-metodychnogo-pedagogichnogo-kabinetu-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-metodystiv-zaviduvachiv-metodychnogo-pedagogichnogo-kabinetu-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-metodystiv-zaviduvachiv-metodychnogo-pedagogichnogo-kabinetu-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-metodystiv-zaviduvachiv-metodychnogo-pedagogichnogo-kabinetu-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
mailto:borhalenko2@ukr.net
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-yaki-praczyuyut-na-posadi-do-2-h-rokiv/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-yaki-praczyuyut-na-posadi-do-2-h-rokiv/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-yaki-praczyuyut-na-posadi-do-2-h-rokiv/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-yaki-praczyuyut-na-posadi-do-2-h-rokiv/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-yaki-praczyuyut-na-posadi-do-2-h-rokiv/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-yaki-praczyuyut-na-posadi-do-2-h-rokiv/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-yaki-praczyuyut-na-posadi-do-2-h-rokiv/


7 Підвищення 
кваліфікації 
голів циклових 
комісій 
закладів 
фахової 
передвищої та 
вищої освіти

21-22 жовтня 
25-26 жовтня 
28-29 жовтня 
8, 10 грудня

200 грн/16 год Любов Павлюк 
(044) 241-11-65 

lubovvp1980@ukr.net

https://nmc- 
vfpo. com/pidvyshhennya

kvalifikacziyi- goliv-czyklovyh- 
komisij-zakladiv-fahovoyi- 

peredvyshhoyi-osvity/

https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-kerivnykiv-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity-yaki-praczyuyut-na-posadi-do-2-h-rokiv/

https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-goliv-czyklovyh-komisij-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity

mailto:lubovvp1980@ukr.net
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-goliv-czyklovyh-komisij-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-goliv-czyklovyh-komisij-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-goliv-czyklovyh-komisij-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-goliv-czyklovyh-komisij-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/
https://nmc-vfpo.com/pidvyshhennya-kvalifikacziyi-goliv-czyklovyh-komisij-zakladiv-fahovoyi-peredvyshhoyi-osvity/


Онлайн-курс
«Базова
цифрова
грамотність
педагога»

13-24 вересня 400 грн/30 год Олена Ігнатенко
097 751 20 11, 

Юлія Пироженко
098 399 10 30 

osvitatk@ukr.net

https://nmcbook.com.ua/онлайн-
курс-базова-цифрова-

грамотні/

9 Онлайн-курс
«Створення
сайту
викладача»

1-5 жовтня 
8-10 жовтня

400 грн/30 год Олександр Жуковський 
Zhukovskyi.alex@ gmail.com,

Юлія Пироженко
098 399 10 30

osvitatk@ukr.net

https://nmcbook.com.ua/онлайн-
курс-створення-сайту-на-

wordpress/

8

https://nmcbook.com.ua/онлайн-курс-базова-цифрова-грамотні/

https://nmcbook.com.ua/онлайн-курс-створення-сайту-на-wordpress/

mailto:osvitatk@ukr.net
https://nmcbook.com.ua/%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83-%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%93/
https://nmcbook.com.ua/%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83-%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%93/
https://nmcbook.com.ua/%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83-%d0%a0%c2%b1%d0%a0%c2%b0%d0%a0%c2%b7%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0-%d0%a0%d1%96%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d1%98%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%85%d0%a1%e2%80%93/
https://nmc-vfpo.com/onlajn-kurs-stvorennya-sajtu-na-wordpress/
https://nmc-vfpo.com/onlajn-kurs-stvorennya-sajtu-na-wordpress/
https://nmc-vfpo.com/onlajn-kurs-stvorennya-sajtu-na-wordpress/
https://nmc-vfpo.com/onlajn-kurs-stvorennya-sajtu-na-wordpress/
mailto:osvitatk@ukr.net
https://nmcbook.com.ua/%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83-%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0-wordpress/
https://nmcbook.com.ua/%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83-%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0-wordpress/
https://nmcbook.com.ua/%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83-%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93-%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%b0-wordpress/


10 Онлайн-курс 
«Проєктування 
та створення 
масових 
відкритих 
онлайн- 
курсів»

15-22 листопада 400 грн/30 год Світлана Жуковська 
067 230 35 68, 

Юлія Пироженко 
098 399 10 30 

osvitatk@ukr.net

https://nmcbook.com.ua/онлайн-
курс-проєктування-та-створен/

11 Онлайн-курс 
«Робота з 
плагінами 
WordPress»

13-21 грудня 400 грн/30 год Олександр Жуковський 
Zhukovskyi.alex@ gmail.com,

Юлія Пироженко
098 399 10 30

osvitatk@ukr.net

https://nmcbook.com.ua/онлайн-
курс-створюємо-онлайнкурс-

ро/

https://nmcbook.com.ua/онлайн-курс-проєктування-та-створен/

https://nmcbook.com.ua/онлайн-курс-створюємо-онлайнкурс-ро/

mailto:osvitatk@ukr.net
https://nmcbook.com.ua/%d0%a0%d1%95%d0%a0%d0%85%d0%a0%c2%bb%d0%a0%c2%b0%d0%a0%e2%84%96%d0%a0%d0%85-%d0%a0%d1%94%d0%a1%d1%93%d0%a1%d0%82%d0%a1%d0%83-%d0%a0%d1%97%d0%a1%d0%82%d0%a0%d1%95%d0%a1%e2%80%9d%d0%a0%d1%94%d0%a1%e2%80%9a%d0%a1%d1%93%d0%a0%d0%86%d0%a0%c2%b0%d0%a0%d0%85%d0%a0%d0%85%d0%a1%d0%8f-%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%c2%b0-%d0%a1%d0%83%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d0%86%d0%a0%d1%95%d0%a1%d0%82%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85/
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