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ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2023 рік 

Комунального закладу «Слобожанський ліцей №1» Слобожанської селищної ради Чугуївського району Харківської області 

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію, – 49 осіб. 

№ 

з/п 
Напрям Суб’єкт підвищення кваліфікації 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

Примітки 

1 Учителі курсу «Досліджуємо історію і суспільство» 

(5-6 класи НУШ) 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

2 Учителі інтегрованого курсу  «Громадянська освіта» КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

3 Учителі етики КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

4 Учителі зарубіжної літератури КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

5 Учителі англійської мови   КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

6 Учителі математики КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

7 Учителі інтегрованого курсу "Пізнаємо природу" (5-

6 класи НУШ) 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

8 Учителі початкових класів  КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 4  

9 Учителі предмету «Захист України» КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

10 Учителі фізичної культури  КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 2  

11 Учителі інформатики КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

12 Учителі предмету «Основи здоров’я» КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 2  



2 
 

13 Учителі інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та 

добробут»  (5-6 класи НУШ) 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 2  

14 Учителі музичного мистецтва в початкових класах КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

15 Учителі технологій (5-6 класи НУШ) КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 2  

16 Педагоги-організатори ЗЗСО КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

17 Асистенти вчителя інклюзивного класу ЗЗСО  КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

18 Діти з особливими освітніми потребами: підтримка в 

освітньому процесі ЗЗСО 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 5  

19 Безпечна поведінка в цифровому середовищі: 

комунікація з батьками та учнями в умовах 

дистанційного навчання 

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 5  

20 Вчителі математики та інформатики КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 1  

21 Онлайн курс для вчителів:  Бери й роби. Змішане та 

дистанційне навчання 

EdEra – студія онлайн-освіти 1  

22 Курс Мови: онлайн- курс про те, як залюбитись в 

українську 

EdEra – студія онлайн-освіти 2  

23 Онлайн-курс для вчителів та керівників шкіл про 

дистанційне навчання. 

EdEra – студія онлайн-освіти 

 

1  

24 Цифрові інструменти COOGLE для освіти ТОВ «Академія цифрового розвитку» 22  

25 Англійська мова: Частини мови EdEra – студія онлайн-освіти 2  

 

 

Голова педагогічної ради                       _________________  / Тетяна ВАСИЛЬЄВА 

   

Секретар педагогічної ради                   _________________ / Ірина ІВАНОВА 
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