
Визначення результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею у 2020/2021 н.р. 

по Комунальному закладу освіти «Фінансово-економічний ліцей наукового спрямування 

 при Університеті митної справи та фінансів» Дніпровської міської ради 
 

№ П.І.Б.  Посада  Категорія Назва курсів, 

тренінгів  

Кількість 

годин, 

кредитів 

Дата Примітка 

1 Богуславська 

Тетяна 

Олександрівна 

Заступник 

директора з 

НВР 

Вища, 

«учитель-

методист» 

Як розробити систему забезпечення 

якості освіти у школі 

1 година 12.02.2020  

Медіація:розвиваємо навички 

розв’язування конфліктів у шкільному 

колективі 

1,5 годин 04.03.2020  

Вчимося навчати на засадах 

компетентнісного підходу 

1,5 годин  05.03.2020  

Кадрові накази: 10 золотих правил зі 

складання та реєстрації 

1 година 08.03.2020  

Організація роботи в умовах карантину: 

нормативні орієнтири 

1 година 08.04.2020  

Як організувати освітній процес у школі 

під час карантину: досвід роботи 

1 година 09.04.2020  

ZOOM у дистанційному освітньому 

процесі: алгоритм роботи 

1 година 16.04.2020  

Дистанційне навчання: психологічні та 

методичні аспекти  

1 година 16.04.2020  

Організація освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання 

13 годин 
(0,43 

кредиту 

ЄКТС) 

16.01.2021  

2 Клачкова Марія 

Антонівна 

Учитель 

англійської 

мови 

Вища, 

«учитель-

методист» 

Навчальний рік 2020-2021: виклики та 

можливості 

13 годин 
(0,43 

кредиту 

ЄКТС) 

27.08.2020  

Ефективний розвиток навичок 

говоріння на уроках англійської офлайн 

та онлайн 

2 години 28.08.2020  



Як цікаво розпочати урок англійської 

мови? Ефективні вправи,  які не 

потребують підготовки 

2 години 03.09.2020  

Сучасні уроки англійської мови: 

прийоми та інструменти 

8 годин 
(0,27 

кредиту 

ЄКТС) 

21.01.2021  

3 Крайняк Олена  

Василівна 

Заступник 

директора з 

НВР 

Вища, 

«учитель-

методист» 

Як мотивувати учня 30 годин 29.08.2020  

4 Мельник Ганна 

Сергіївна  

Учитель 

англійської 

мови 

Вища What is a good language test 1 година 20.10.2020  

MyEnglishLad-ефективний інструмент 

змішаного навчання 

2 години 17.11.2020  

5 Срібненко Олена 

Олегівна 

Заступник 

директора з 

НВР 

Вища, 

«учитель-

методист» 

Вид ситуативного інтересу до творчого 

мислення 

6 годин 24.08.2020  

6 Шаріпова Тетяна 

Миколаївна 

Учитель 

історії 

Вища, 

«учитель-

методист» 

Організація освітнього процесу в 

умовах дистанційного навчання 

13 годин 
(0,43 

кредиту 

ЄКТС) 

16.01.2021  

7 Філозова Ларіса 

Володимирівна 

Учитель 

інформатики 

Вища, 

«учитель-

методист» 

Медіаграмотність для освітян 60 годин 
(2 кредиту 

ЄКТС) 

03.04.2020  

Критичне мислення для освітян 30 годин 
(1 кредиту 

ЄКТС) 

03.04.2020  

Наука про навчання: Що має знати 

кожен вчитель 

20 годин 
(0,7 кредиту 

ЄКТС) 

09.07.2020  

 

 


