
  



 

    Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

год. 

Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Березень  Безоплатно 

2 Бедрак О.В.  Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти  

2 год Онлайн-

платформа  

Грудень  Безоплатно 

 

Стажування на базі ТОВ                  

«Пфанер Агро» 

30 год ТОВ                  

«Пфанер Агро» 

Протягом 

року 

Безоплатно 

3 Берещук Г.В. Розвиток 

управлінської, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей  

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

фізичного виховання 

6 год/ 

12 год 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Квітень-

жовтень 

Безоплатно 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

год. 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Грудень   Самостійне 

фінансування 

 

4 Білоус В.І. Розвиток 

управлінської, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання заступників 

директорів з навчальної роботи, 

викладачів іноземних мов. 

6  год/ 

12 год 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Квітень, 

жовтень 

Безоплатно 

 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

2 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 



5 Вознюк Р.Р. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна  

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 год Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України  

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

фізичного виховання 

6 год/ 

12 год 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок» 

«Prometheus» 

2 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

2 год Онлайн 

платформа 

Грудень  Безоплатно 

6 Волкотруб А.О. Розвиток 

управлінської, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання заступників 

директорів з виховної роботи, 

викладачів зарубіжної літератури 

12 

год/ 

18 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Квітень, 

жовтень 

Безоплатно 

 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

2 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

30 

год. 

 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

 

 

7 Волкотруб Н.В. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

хімії та біології 

6 год/ 

12 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Квітень, 

жовтень 

Безоплатно 

 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 



компетентностей Стажування на кафедрі університету 30 год Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

8 Волкотруб С.А. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

4 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

9 Волкотруб С.О. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Стажування на кафедрі університету 30 год Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

10 Горячий В.А. Розвиток 

управлінської, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

4 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Стажування на кафедрі університету 30 год Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Протягом 

року 

Безоплатно 

 

11 Гук Л.П. Розвиток 

управлінської, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

суспільних дисциплін 

6 год/ 

12 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

 Безоплатно 

 



інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

30 

год. 

 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

 

 

12 Грицун А.В. Розвиток 

управлінської, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації  

30 год Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

березень Безоплатно 

13 Дячок І.Й.   Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання завідувачів 

відділеннями та викладачів економічних 

дисциплін 

6 год/ 

12 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Травень 

листопад 

Безоплатно 

 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

6 год Онлайн-

платформи 

Грудень  Безоплатно 

 

14 Дячок Л.П. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей  

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

6 год Онлайн-

платформи 

Грудень  Безоплатно 

 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

15 Скрипник С.В. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

Очно - 

дистанційна 

Навчання в аспірантурі Вінницького 

національного аграрного університету 

 Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Протягом 

року 

 



цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей  

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

4 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

16 Ільющенкова О.В. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей  

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання  викладачів 

загальнотехнічних  дисциплін 

6 год/ 

12 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Травень 

листопад 

Безоплатно 

 

17 Кізян Н.А. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей  

Очно - 

дистанційна 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

30 

год. 

 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

 

 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

18 Коломієць С.І. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна  

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання методистів 

коледжів, викладачів філологічних 

дисциплін  

6 год/ 

12 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Травень-

листопад 

Безоплатно 

 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

30 

год. 

 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

19 Кордонець М.К. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

Очно - 

дистанційна  

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 



мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

охорони праці та безпеки 

життєдіяльності  

6 год/ 

12 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Травень-

листопад 

Безоплатно 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації  

30 год  Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Протягом 

року 

Безоплатно 

20 Кордонський В.А. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

6 год Онлайн-

платформи 

Грудень  Безоплатно 

 

21 Кострич С.Ф. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

год. 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

математики  

6 год/ 

12 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Травень-

жовтень 

Безоплатно 

22 Крешун А.І. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

загальнотехнічних дисциплін . 

6 год Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької обл.. 

Листопад Безоплатно 

 



23 Крук І.М. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях 

6 год ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

2 год. Онлайн-

платформи 

Грудень  Безоплатно 

 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання заступників 

директорів з виробничого навчання, 

викладачів інформатики та 

комп’ютерних дисциплін  

6 год/ 

12 год 

 

 

 

 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької 

області 

Квітень-

жовтень 

Безоплатно 

 

24 Кулик В.О. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. 

 

 

ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Стажування за програмою підвищення 

кваліфікації  

30 год ТОВ «МХП-

Агрокряж» 

Протягом 

року 

Безоплатно 

25 Кучерявий В.П. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

30 год Вінницький 

національний 

аграрний 

університет  

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

26 Лабановський 

В.А. 

Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

6 год. Онлайн-

платформи 

Грудень  Безоплатно 

 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

хімії та біології 

6 год/ 

12 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти  

Вінницької обл.. 

Травень-

жовтень 

Безоплатно 

 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 



Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

год. 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

27 Малюта В.Ф. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

 

30 

год. 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

28 Малюта Г.Я. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

30 

год. 

 

 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Лютий – 

березень 

 

Самостійне 

фінансування 

 

 

 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

суспільних дисциплін . 

6 год 

 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Листопад Безоплатно 

29 Матеуш І.М. Розвиток 

управлінської, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

16 

год. 

Державна 

установа НМЦ 

ВФПО 

Березень Самофінансув

ання 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

інформатики та комп’ютерних 

дисциплін; викладачів економічних 

дисциплін . 

6 год/ 

12 год 

 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

 

Квітень-

листопад 

Безоплатно 

 

 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. 

 

ЗВО  

 

Протягом 

року 

Безоплатно 

 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 



30 Матищук С.В. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО    

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

математики  

6 год/ 

12 год 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

31 Мельник А.Л. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

загально технічних дисциплін. 

6 год 

 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

 

Листопад 

 

Безоплатно 

 

 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

32 Мельник Ю.А. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

загально технічних дисциплін. 

6 год 

 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Листопад 

 

Безоплатно 

 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

30 

год. 

 

 

Вінницький 

національний 

аграрний 

університет  

Лютий – 

березень 

 

Безоплатно 

33 Нечипуренко Л.О. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації  

30 год Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 



компетентностей 

34 Никонюк Г.І. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

2 год. Онлайн-

платформи 

Грудень  Безоплатно 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

фізики  

6 год/ 

12 год 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Травень-

жовтень 

Безоплатно 

35 Новотна Н.М. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання  викладачів 

економічних і фінансових дисциплін . 

6 год Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Жовтень Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

36 Громова Р.Д Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

год. 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

37 Пиндик М.В. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін 

6 год. Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 



інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

год. 

Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

38 Підгаєць Л.В. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін 

6 год. Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

39 Присяжнюк О.В. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

40 Салюк О.О. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

2 год. Онлай платформи  Грудень  Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання в аспірантурі Вінницького 

національного аграрного університету 

 Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Протягом 

року 

 

41 Стасюк С.А. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 



комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Участь у роботі семінарів обласних 

методичних об’єднань викладачів 

філології та іноземних мов 

12 год Заклади фахової 

передвищої 

освіти 

Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

30 

год. 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

 

 

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

42 Стефанішен М.В. Розвиток 

управлінської, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання завідувачів 

відділеннями; викладачів креслення, 

основ стандартизації, управління якістю 

продукції та метрології 

12 год Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

год. 

Вінницький 

національний 

аграрний 

університет  

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

43 Трач С.В. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. 

 

ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін 

6 год. 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

44 Чернега В.С. Розвиток 

професійних 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

2 год Онлайн -

платформи  

Грудень  Безоплатно 



компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

год. 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

45 Шоп’як Б.Я. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

загально технічних дисциплін 

12 год  

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти 

Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

4 год. Онлайн- 

платформи  

Грудень  Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

46 Шпіганєвич А.П. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна  

  

Участь в роботі вебінарів з інклюзивної 

освіти 

2 год. Онлайн-

платформи  

Грудень  Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

фізичного виховання та захисту 

Вітчизни 

12 

год. 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації 

 

 

30 

год. 

Національний 

університет 

біоресурсів та 

природокористув

ання України 

Протягом 

року 

Самофінансув

ання 

47 Шульган В.В. Розвиток 

управлінської, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 



інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

транспортних дисциплін  

6 год. 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти 

Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

48 Шульган М.Я. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. 

 

ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Навчання в аспірантурі 

 

 Вінницький 

національний 

аграрний 

університет 

Протягом 

року 

 

49 Ящук І.І. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. 

 

ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

50 Ящук О.М. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної, 

емоційно-етичної 

компетентностей 

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі Міжнародних та 

Всеукраїнських конференціях. 

6 год. 

 

ЗВО  Протягом 

року 

Безоплатно 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

51 Чмих І.Г. Розвиток 

професійних 

компетентностей, 

мовленнєвої, 

цифрової, 

комунікаційної, 

інклюзивної,  

Очно - 

дистанційна 

Участь в роботі вебінарів на онлайн – 

платформах «Всеосвіта», «На Урок», 

«Prometheus» 

6 год Всеосвіта  

На Урок 

Prometheus 

Протягом 

року 

Самостійне 

фінансування 

 

Участь в роботі семінару обласного  

методичного об’єднання викладачів 

економічних і фінансових дисциплін 

6 год. 

 

 

 

Заклади фахової 

передвищої 

освіти Вінницької 

області 

Протягом 

року 

Безоплатно 

 



 


