
 

Комунальний   заклад загальної середньої   освіти 

«Ліцей   №142 ім. П`єра де Кубертена» 

Дніпровської  міської   ради 

 

 

Протокол 

засідання ПМК вчителів початкових класів 

 

дата 22.12.2020                                             №3 

 

Голова – Петруненко С.В. 

Секретар – Шило Н.П. 

Присутні: заступник директора з НВР Остроуменко А.О., вчителі початкових 

класів. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  

Про результати проходження дистанційних курсів підвищення кваліфікації 

педагогами початкової школи протягом вересня-грудня 2020 року. 

СЛУХАЛИ : 

Вчителів, асистентів, вихователів ГПД про проходження дистанційних курсів 

підвищення кваліфікації в 2020 році: 

1.Ушакова Д.С. 

На урок «Інклюзивно-ресурсний центр: принципи взаємодії дитини, батьків та 

закладу освіти» 2 год (листопад) 

2.Поліщук А.В. 

ДАНО. 01.09-04.09 Підвищення кваліфікації «Вчителі .які працююють за 

науково педагогічним проєктом Інтелект України» 

№1136     30 год 

3. Петруненко С.В. 

ДАНО «Вчителі, які працюють за науково-педагогічним проєктом «Інтелект 

України» 30 год з 1.09 по 4.09.2020 сертифікат СПК №ДН 41682253/1114 

4. Нецька Л.В. 

ДАНО 01.09-04.09 2020р Інтелект України 2,3-хкласів 30 год 

№ДН41682253/1135 



ДАНО  07.12.20р, 6 год. «Здоров'язберігаючі технології інклюзивного 

навчання» 

5. Педченко І.С. 

24.09.20 Всеосвіта   “Співпраця асистента вчителя з педагогами: супровід 

інклюзивного навчання у сучасних умовах”-вебінар 1год 13 хв. 

6. Борсюк Л.В. 

24.09.20 Всеосвіта   “Співпраця асистента вчителя з педагогами: супровід 

інклюзивного навчання у сучасних умовах”-вебінар 1год 13 хв. 

14.10.2020 Вебінар Всеосвіта  “Підтримка дітей з особливими освітніми 

потребами: практичні поради”-вебінар 1год39хв. 

7. Захарій С.В. 

27.10.20 «Розвиток уваги на різних вікових етапах. Порушення уваги»  вебінар 

1год 10 хв 

07.11.20 «Терапія коьором: авторські розробки для педагогів та здобувачів 

освіти»  вебінар 1год. 

8. Шишеніна А.Г. 

19.10.2020 Всеосвіта  Розвиток практичних навичок в учнів початкових класів 

на уроках украінської мови, математики, читання. 

9. Матвєєва С.М. 

12.09.2020  «Виховання в радість» Міжнародна тренінгова компанія «Основа» 

сертифікат №581533 – 6 годин. Конференція Онлайн 

10.10.2020 Міжнародний фестиваль арт-терапії «АRT-PRAKTIK. 

ТУРЕЧЧИНА». Міжнародна федерація арт-терапії та самореалізації 

особистості. Міжнародна тренінгова компанія «Основа» сертифікат №582382 – 

16 годин. Онлайн 

14-16.10.2020 «Арт-терапія. Базові напрямки і техніки в роботі з клієнтами» 

Інститут практичної психології Ольги Гаркавець. Експрес-курс 2 год. Онлайн 

24-25.10.2020 Міжнародний фестиваль арт-терапії «АRT-PRAKTIK». 

Міжнародна федерація арт-терапії та самореалізації особистості. Міжнародна 

тренінгова компанія «Основа» сертифікат №582742 – 16 годин. Онлайн 

 

 

 



10. Біла С.М. 

11.11.20 Інтернет-конференція «Змішане навчання: очікування та досвід 

упровадження» 10год (С № К36-1622878) 

ЕдЕра онлайн-курс « Бери і роби» 15год 

УХВАЛИЛИ: 

 Клопотати перед педагогічною радою школи про визнання курсового 

підвищення  кваліфікації вчителями початкової школи, асистентами, 

вихователями ГПД. 


