
 



РАДА ДИРЕКТОРІВ ЗАКЛАДІВ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ТУЛЬЧИНСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ КУЛЬТУРИ 
 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор Тульчинського фахового 

коледжу культури 

______________________ Леонід ТРАЧУК 

06 червня 2022 року 
 

ПРОГРАМА 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
 

Семінар: «Ефективне управління закладом освіти» 

Дата проведення: 07.06.2022 

Місце проведення: Тульчинський фаховий коледж культури 

Форма навчання – дистанційна 

Вид навчання – семінар 

Кількість слухачів – 21 
 

№ 
з/п 

Опрацьовані питання семінару Год. Доповідачі 

1.  
Про роботу закладів освіти в 

сучасних умовах 
1 год. 

Клапоущак Андрій Юрійович,  
заступник начальника відділу вищої, 

професійної, фахової передвищої освіти та 

науки управління освіти і науки Департаменту 

гуманітарної політики Вінницької ОДА 

2.  

Про роботу Тульчинського 

фахового коледжу культури в 

умовах воєнного часу 

30 хв. 

Омельченко Світлана В’ячеславівна,  
заступник директора з навчально-виховної 

роботи Тульчинського фахового коледжу 

культури 

3.  

Про підсумки проведення 

атестації педагогічних 

працівників закладів фахової 

передвищої освіти у 2021-2022 

навчальному році 

30 хв. Мусій Лілія Валеріївна,  
заступник директора з навчальної роботи 

Навчально-методичного центру професійно-

технічної освіти у Вінницькій області, магістр з 

публічного управління та адміністрування  
4.  

Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників та 

керівників закладів освіти у 

2022-2023 навчальному році 

1 год. 

5.  

Ліцензування робітничих 

професій: проблеми та шляхи 

їх вирішення 

1 год. 

Хрустальова Ольга Іванівна, 
методист науково-методичного кабінету 

безперервного професійного розвитку та освіти 

дорослих Науково-методичного центру вищої та 

фахової передвищої освіти 

1 год. 

Канівець Зоя Миколаївна,  
кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 

методики та змісту освіти Полтавської академії 

неперервної освіти ім. М.В. Остроградського  

6.  

Нормативні документи 

акредитації освітньо-

професійних програм та 

атестації робітничих професій 

1 год. 
Ліпач Ігор Михайлович,  

заступник директора з навчальної роботи 

Вінницького транспортного фахового коледжу 



Розробник – Тульчинський фаховий коледж культури 
 

Модератори: 

 Забродіна Лілія Олександрівна – голова ОМО заступників директорів з 

навчальної роботи закладів фахової передвищої освіти Вінницької області; 

 Омельченко Світлана В’ячеславівна – заступник директора з навчально-

виховної роботи Тульчинського фахового коледжу культури. 
 

Мета: Обмін напрацюваннями з методичних та практичних питань. 
 

Напрям семінару – підвищення кваліфікації та обмін досвідом заступників 

директорів з навчальної роботи закладів фахової передвищої освіти Вінницької 

області. 
 

Зміст семінару – науково-методичний супровід з реалізації в освітньому процесі 

проблеми «Ефективне управління закладом освіти». 
 

Обсяг семінару – 12 годин/ 0,3 кредиту ЄКТС (доповідач); 6 годин/ 0,2 кредиту 

ЄКТС (учасник). 
 

Форма семінару – дистанційна. 
 

Цільова аудиторія – заступники директорів з навчальної роботи закладів фахової 

передвищої освіти Вінницької області. 
 

Опис досягнутих результатів навчання: 

 здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях; 

 здатність знаходити інноваційні підходи до вирішення професійних завдань в 

сучасному освітньому середовищі; 

 здатність генерувати нові ідеї (креативність); 

 навички методичного консультування з питань освітньої роботи та адаптація до 

соціальних змін; 

 забезпечення інформаційно-просвітницької діяльності щодо роботи закладу 

освіти в сучасних умовах. 

 

Документ, що видається – сертифікат. 
 

Місце виконання програми:  

Тульчинський фаховий коледж культури 

вул. Миколи Леонтовича 52 

м. Тульчин Вінницької обл. 

Моб. тел.: +38(068)253-77-76 

E-mal: tulchin_kulture@ ukr.net 

Web site: https://uatkk.net 


