
РОЗГЛЯНУТО 
Педагогічною радою 

Новоселицького  ліцею №3 

«_16_»_грудня_2021р. 

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації педагогічними працівниками 

Новоселицького ліцею №3  на 2022 рік 

 

№ 

з/п 

П.І.П. 

педагогічних 

працівників 

Теми (напрямки) 
(напрямки підвищення 

кваліфікації відповідно до 

Постанови №800) 

Види 

підвищення 

кваліфікації 
(формальна, 

неформальна, 

інформальна) 

Орієнтовні 

терміни 
(обсяги) 

підвищення 

кваліфікації 

(тривалість (з та 

по) або к-ть 

годин 

Форми 

підвищення 

кваліфікації 
(очна, 

дистанційна, 

мережева тощо) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 
(місце ПК) 

(ІППОЧО, ЧНУ, КУ 

«ЦПРПП», «ЕдЕра», 

«Прометеус» тощо) 

Вартість 

підвищення 

кваліфікації 
(або відмітка про 

безкоштовність) 

1. 
Кока Сергій 

Анатолійович 

Психолого-фізіологічні 

особливості здобувачів 

освіти певного віку, основи 

андрагогіки 

Неформальна 
2022 

(15 год.) 

Очна, 

дистанційна 

КУ «Центр 

ПРПП» 
Безкоштовно 

2. 
Преутесей Алла 

Анатоліївна 

Розвиток управлінської 

компетентності (для   

заступників) тощо. 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

Травень 2022 

(год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» Безкоштовно 

3. 
Вакарчук Вікторія 

Ігорівна 

Курси вчителів української 

мови та літератури 

(Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 

БЕЗПЕЧНИЙ ПРОСТІР. 

Онлайн-курс про організацію 

безпечного психосоціального 

освітнього простору для 

вчителів і дітей, створений на 

основі матеріалів-посібників 

за рекомендаціями МОН 

Неформальна 30 годин дистанційна ТОВ «ЕдЕра» 
За власний 

рахунок 



4. 
Боднарчук Тетяна 

Олександрівна 

Курси педагогів- 

організаторів 

Модуль1: «Реалізація  

компетентнісного підходу в 

організації та плануванні 

виховної роботи 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО»  380 грн. 

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Неформальна 
2022 

(30 год.) 
 Дистанційна ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

5. Булига Аліна Павлівна 

Модуль №6.   Психолого-

педагогічні та інклюзивні 

особливості  організації 

освітнього процесу 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 

6. 
Агратіна Христина 

Юріївна 

Створення умов та 

забезпечення відповідних 

засобів для учіння  із 

застосуванням сучасних 

методів, цифрових 

технологій та ресурсів 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 

7. 
Банар Майя 

Євдокимівна 

Модуль №4. Управління 

освітнім процесом у 

початковій школі. 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 

8. 
Боднарчук Олександр 

Володимирович 

Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

Формальна  

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

2022 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 

ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича 

За власний 

рахунок 

9. 
Бурлака Зіновія 

Михайлівна 

Безперервний професійний 

розвиток вчителя хімії 

(Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 р. 

 (30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 



навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

10. Валаш Ян Григорович 

Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

Формальна  

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

2022 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 

ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича 

За власний 

рахунок 

11. Вебер Наталя Іванівна 

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Неформальна 
2022 

(15 год.) 
 Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

12. Галак Алла Георгіївна 

Інноваційні технології 

навчання 
Неформальна 

2022 

(30 год.) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

Оцінювання в "Новій 

Українській школі" 
Неформальна 

2022 

(30 год.) 
Дистанційно ТОВ «Прометеус» 

За власний 

рахунок 

13. Гладка Тетяна Юріївна 

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Неформальна 
2022 

(30 год.) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

14. Григор Ігор Романович 

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

Неформальна 
2022 

(15 год.) 
Дистанційна ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 



особливими освітніми 

потребами 

15. 
Гульпа Михайло 

Дмитрович 

Модуль 1. Мета та головні 

компоненти Концепції 

Нової української школи, 

Державний стандарт 

початкової освіти 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 р. 

 (30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 

16. 
Дорофтей Тетяна 

Андріївна 

Управління в організації і 

плануванні виховної роботи 

освітнього закладу та 

координації діяльності 

бібліотекаря ЗЗСО. 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» Безкоштовно 

17. 
Дроздовська С.А. 

  

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

лютий 2022 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» безкоштовно 

Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

Формальна 

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

лютий 2022 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 

ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича 

За власний 

рахунок 

18. 
Дишкант Анжела 

Дмитрівна 

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Неформальна 
2022 

(30 год.) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

19. 
Житарюк Діана 

Михайлівна 

Тема: «Інноваційні підходи 

щодо викладання 
Формальна 

червень 2022 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 

ЧНУ ім.  

Ю.Федьковича 

За власний 

рахунок 



математики в закладах 

освіти та Нова українська 

школа» 

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

20. 
Житарюк Лариса 

Володимирівна  

Реалізація 

компетентнісного підходу в 

організації роботи 

вихователя групи 

продовженого дня 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 р. 

 (30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 

21. Кітар Соріна Анжівна 

Застосування сучасного 

змісту освіти, методик та 

технологій навчання в 

освітньому процесі 

початкової школи 

Формальна 

(курси при 

ІППОЧО) 

2022 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ "ІППОЧО" 380 грн. 

22. 
Козубовська Ганна 

Юріївна 

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Неформальна 
2022 

(15 год.) 
Дистанційна ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

23. 
Кодряну Наталія 

Олексіївна 

Модуль 3.  Освітня 

діяльність учителя та учнів 
в контексті опанування 

навчальним матеріалом у 

його практичному 

застосуванні 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

Березень 

(30 год.) 
дистанційна КЗ «ІППОЧО» безкоштовно 

Secondary Teachers 
Формальна 

Британська рада 

Січень 

5 годин 
мережева Британська рада безкоштовно 

24. 
Курнишева Еліна 

Михайлівна 

Застосування  сучасного 

змісту освіти, методик та 

технологій навчання в 

освітньому процесі 

початкової школи 

Формальна  

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

2022 р. 

(30 год.) 
Дистанційна 

ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича 
380 грн. 

25. 
Кучерява Світлана 

Іванівна 

Школа для всіх (курс для 

вчителів про організацію 
Неформальна 

2022 рік  

(30 годин) 
Дистанційна ТОВ «ЕдЕра» безкоштовно 



інклюзивного освітнього 

середовища) 

26. 
Лазар Віорел 

В'ячеславович 

Захист персональних даних.  

 Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому 

процесі, включаючи елек-

тронне навчання, 

інформаційну та 

кібернетичну безпеку 

Неформальна 
2022 р. 

(6 год.) 
дистанційна ТОВ «ЕдЕра» безкоштовно 

27. 
Малиновська Світлана 

Григорівна 

Розвиток професійних 

компетентностей фахових 

методик (образотворчого 

мистецтва)  

Формальна            

(курси при 

ІППОЧО) 

2022 

(30 год.) 
Дистанційна КЗ ІППОЧО  Безкоштовно  

28. Раца Алла Семенівна 

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

 2022 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» безкоштовно 

29. 
Руснак Наталія 

Михайлівна 

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Неформальна 
2022 

(15 год.) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

30. 
Сакрієр Євгенія 

Олексіївна 

Безперервний професійний 

розвиток вчителя біологї 

(Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 р. 

 (30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 



навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

31. 
Скицько Євдокія 

Григорівна 

Оцінювання без 

знецінювання (курс про 

сучасні практики 

оцінювання) 

Неформальна 
2022 

(30год.) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

32. Скицько Яна Юріївна 

Оцінювання без 

знецінювання (курс про 

сучасні практики 

оцінювання) 

Неформальна 
2022 

(30 год.) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

33. 
Слободян Алла 

Миколаївна   

Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

Неформальна 
2022 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 

КУ «Центр 

ПРПП» 
Безкоштовно 

34. 
Тополюк Тетяна 

Іллівна 

Модуль 2.   Безперервний 

професійний розвиток 

асистентів вчителів 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 рік 

(30 год.) 

 

Очна, 

дистанційна 

 

КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 

35. 
Твердохліб Роксолана 

Петрівна 

Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

Формальна (курси 

при ЧНУ) 

Березень-

квітень 2022 

(30 год.) 

Очно, 

дистанційно 

ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича 

За власний 

рахунок 

36. Фріц Аліна Георгіївна 

Оцінювання без 

знецінювання (курс про 

сучасні практики 

оцінювання) 

Неформальна  
2022 

(30 год.) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» 

За власний 

рахунок 

37. 
Угринська Олеся 

Борисівна 

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

 2022 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» безкоштовно 



Мовленнєва, цифрова, 

комунікаційна, інклюзивна, 

емоційно-етична 

компетентність 

Неформальна 
2022 

(  год.) 

Очна, 

дистанційна 

КУ «Центр 

ПРПП» 
Безкоштовно 

38. 
Унгуряну Дмитро 

Анатолійович 

Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

Формальна (курси 

при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

2022 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 

ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича 

За власний 

рахунок 

39. 
Фуштей Світлана 

Валентинівна 

Управління освітнім 

процесом у початковій 

школі. 

Напрями підвищення 

кваліфікації: 

- моделювання забезпече-

ння якості освітньої 

діяльності, використання 

предметних знань; 

 - електронне навчання, 

інформаційна та кіберне-

тична безпека; 

- оцінювально-рефлексивна 

компетентність 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 

(30 годин) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 

40. 
Чиботар Олег 

Васильович 

Модуль 3.   Безперервний 

професійний розвиток 

вчителя трудового навчання 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2022 

(30 годин) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 380 грн. 

41. 
Шлапакова Ірина 

Олександрівна 

Школа для всіх (курс для 

вчителів про організацію 

інклюзивного освітнього 

середовища) 

Неформальна 
2022 рік  

(30 годин) 
Дистанційна ТОВ «ЕдЕра» безкоштовно 

 

Директор ліцею       _________________            Сергій КОКА   

 

 
Виконавець: 

_________________ 

Тел.:_____________ 


