
Додаток 6 
до наказу директора Департаменту 
освіти і науки облдержадміністрації 
№ 454- од від  18 грудня 2019 р. 

ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ СЛУХАЧІВ ПРИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ІНСТИТУТІ  

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА 2020 РІК 

Категорії слухачів 
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Назва районів 

1 2 3 4 
І етап (13.01-17.01); ІІІ етап (09.06-13.06) 

Директори (заступники директорів), завідувачі відділів  
закладів позашкільної освіти(спеціалізація за профілем  
закладу) 
 

3  
Пилипак М.М.- м. Хмельницький (Палац творчості) 
Стебло Л.В. - м. Хмельницький (Палац творчості) 
Коваль Л.А. – смт. Віньківці (Будинок творчості) 

І етап (17.02-05.09); ІІ етап (07.09-11.09) 
Завідувачі та методисти кафедр, центрів (лабораторій) і 
структурних підрозділів закладів ППО  

 
1  Страшнюк Ж.Д.- ХОІППО 

І етап (10.03-14.03); ІІ етап (05.10-09.10) 
Практичні психологи (соціальні педагоги)  закладів 
загальної середньої та передвищої  освіти 
 

1  Кожевніков А.В. – Старокостянтинівський р -н 

Керівники районних (міських) методичних кабінетів 
(центрів) 
 

1  Міхалевська А.М.- Новоушицька селищна рада 

І етап (16.03-20.03); ІІІ етап (12.10-17.10) 

Психологія, корекційна та  інклюзивна освіта 3  
 Мельник С.В.- ХОІППО 
Рубаха О.А. – ХОІППО 
Пастух Л.В. - ХОІППО 

  
Директори (заступники директорів) гімназій, колегіумів, 
навчально-виховних комплексів, міжшкільних ресурсних 
центрів (навчально – курсових і міжшкільних навчально – 
виробничих комбінатів) 
 

1   Франко А.В. – Старокостянтинівський р - н 

І етап (23.03-27.03); ІІІ етап (19.10-23.10) 
Методисти районних (обласних,міських) методичних 
кабінетів (центрів) та керівники методичних об’єднань 
психологічної служби   

1  Шнейдорова Л.О. – м. Старокостянтинів 

І етап (30.03-03.04); ІІ етап (26.10-30.10) 
Методисти (керівники гуртків)  закладів позашкільної освіти 
(спеціалізація за профілем закладу) 

 

1  Звонарьова Н.М.- м.Нетішин (Будинок творчості) 

Методисти районних (міських) методичних кабінетів 
(центрів) та керівники методичних об’єднань із предметів 
освітніх галузей Державного стандарту «Математика» та 
«Природознавство» 

 

2  
Троцик Л.В. – м. Нетішин 
Петрук О.В. – м. Нетішин 

І етап (01.04-03.04); ІІІ етап (24.09-25.09) 
Керівники закладів ППО (ректори, 
проректори,директори,заступники директорів) 1  Попик О.Ф.- ХОІППО 

І етап (13.04-17.04); ІІІ етап (09.11-13.11) 
Директори (заступники директорів)завідувачі відділів  
закладів позашкільної освіти(спеціалізація за профілем  

закладу)та керівники і працівники МАН 

 

3  

Кінь О.О. – м. Волочиськ (Будинок творчості) 
Керепко В.П. – м. Волочиськ (Дитяча юнацька – спортивна 
школа) 
Федчук Р.І.- м. Кам’янець – Подільський  (Туристсько – 
краєзнавчий відділ) 

І етап (21.04-25.04); ІІІ етап (16.11-20.11) 
Методисти районних (міських) методичних кабінетів 
(центрів) без виділення профілю 

 
1  Кривець Н.М.- смт. Ізяслів 

І етап (12.05-16.05); ІІІ етап (07.12-11.12) 
Керівники районних (міських) методичних кабінетів 
(центрів) 

 

1  Гунько Т.М. – Старокостянтинівський р - н 

І етап (18.05-22.05); ІІІ етап (14.12-18.12)  
Методисти районних (міський) методичних кабінетів 
(центрів) та керівники методичних об'єднань 
новопризначені зі стажем роботи до 1 року (без виділення 
профілю) 

 

1  Думанська А.В.- Китайгородська сільська рада 

 
Заступник директора – начальник управління 
освітньої діяльності та організаційного забезпечення      Т. Дупляк 


