
РОЗГЛЯНУТО 
Педагогічною радою 

Новоселицького  ліцею №3 
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації педагогічними працівниками 

Новоселицького ліцею №3  на 2023 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 

Емоційна підтримка 

вчителів та професійне 

зростання 

Неформальна 
2023 р. 

(12 год.) 

Очна, 

дистанційна 
ДСЯО Безкоштовно 

«Цифрові інструменти 

Google для освіти» 

розширення можливостей 

використання цифрових 

інструментів для 

організації дистанційного 

навчання й підвищення 

ефективності освітнього 

процесу 

Неформальна 
з 03.01.2023 р. 

30 годин 
Дистанційна 

Академія 

цифрового 

розвитку Google 

Безкоштовно 

2. 
Преутесей Алла 

Анатоліївна 

Емоційна підтримка 

вчителів та професійне 

зростання 

Неформальна 
2023 р. 

(12 год.) 

Очна, 

дистанційна 
ДСЯО Безкоштовно 

3. 

Григор Ігор 

Романович 

  

Емоційна підтримка 

вчителів та професійне 

зростання 

Неформальна 
2023 р. 

(12 год.) 

Очна, 

дистанційна 
ДСЯО Безкоштовно 



4. 

Торчинська 

Владислава 

Русланівна 

Навчання в ЧНУ 

ім.Шевченка   
     

5. 
Булига Аліна 

Павлівна 

Емоційна підтримка 

вчителів та професійне 

зростання 

Неформальна 
2023 р. 

(12 год.) 

Очна, 

дистанційна 
ДСЯО Безкоштовно 

6. 
Банар Майя 

Євдокимівна 

Модуль №4. Управління 

освітнім процесом у 

початковій школі. 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2023 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО»  грн. 

7. 
Бурлака Зіновія 

Михайлівна 

Модуль №4. Безперервний 

професійний розвиток 

вчителя хімії (Розвиток 

професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2023 р. 

 (30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО»  460 грн. 

8. 
Валаш Ян 

Георгійович 

Теоретичні та практичні 

основи інклюзивної 

фізичної культури 

фізичного виховання дітей 

з особливими потребами 

ЗЗСО 

Формальна 

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

2023 р. 

(30 год) 
Очно,дистанційно 

ЧНУ  

ім. Ю.Федьковича 
460 грн. 

9. Вебер Наталя Іванівна 

Актуальні проблеми 

сучасної математичної 

освіти 

Формальна  

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

2023 р. 

(30год.) 
 Дистанційно 

ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича 
500 грн. 

10. Галак Алла Георгіївна 

Організація ефективного 

навчання у Новій 

українській школі 

Неформальна 
2023 

(30 год.) 
Дистанційна ТОВ «На урок» 

За власний 

рахунок 

11. 
Гладка Тетяна 

Юріївна 

Розвиток професійних 

компетентностей на уроках 

української мови та 

літератури 

Неформальна 
2023 р. 

(30год.) 
Дистанційна «Прометеус» 

За власний 

рахунок 

Освітні інструменти 

критичного мислення 
Неформальна 

2023 

(60год.) 
Дистанційна EdEra Безкоштовно 



12. 
Гульпа Михайло 

Дмитрович 

Оцінювання без 

знецінювання (курс про 

сучасні практики 

оцінювання) 

Неформальна 
2023 р. 

(30 год.) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» Безкоштовно 

13. 
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 

 

14. 

Дроздовська С.А. 

  

Створення безпечного та 

інклюзивного освітнього 

середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного 

навчання, забезпечення 

додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

Неформальна 
2023 р. 

(5год.) 

Очна, 

дистанційна 
ТОВ «ЕдЕра» Безкоштовно 

15. 
Дишкант Анжела 

Дмитрівна 

Модуль 1. Управління 

освітнім процесом 

викладання основ 

здоров’я 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2023 р. 

 (30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 460 грн. 

16. 
Житарюк Діана 

Михайлівна 

Актуальні проблеми 

сучасної математичної 

освіти 

Формальна  

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

2023 р. 

(30год.) 
 Дистанційно 

ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича 
500 грн. 

17. 
Житарюк Лариса 

Володимирівна 

Застосування сучасного 

змісту освіти, методик та 

технологій навчання 

української мови та 

літератури, українознавства 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2023 р. 

 (30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 460 грн. 

18. Кітар Соріна Анжівна 

Управління освітнім 

процесом у початковій 

школі 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2023 р.  

(30 год.) 

Очно, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 460 грн. 

Емоційна підтримка 

вчителів та професійне 

зростання 

Неформальна 
2023 р. 

(12 год.) 

Очна, 

дистанційна 
ДСЯО Безкоштовно 



19. 
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 

20. 
Кодряну Наталія 

Олексіївна 

Модуль 4. Створення умов  

та забезпечення відповідних 

засобів для учіння із 

застосуванням сучасних 

методів, цифрових 

технологій та ресурсів А3. 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2023 р. 

(30 год.) 
дистанційна КЗ «ІППОЧО» 

За власний 

рахунок 

21. 
Криган Романа 

Ігорівна 

Освітні інструменти 

критичного мислення 

  
Неформальна 

2023 р. 

(60 год.) 

Онлайн-курс, 

опановується 

дистанційно 

«Прометеус» Безкоштовно 

22. 
Крупа Олег 

Володимирович 

Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів 

Професійний розвиток 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників з 

питань ефективного 

планування освітнього 

процесу та розвитку 

академічної доброчесності. 

Неформальна 
2023 р. 

(60 год.) 
Дистанційно «Прометеус» 

За власний 

рахунок 

23. 
Курнишева Еліна 

Михайлівна 

Актуальні питання 

оптимізації освітнього 

процесу початкової школи.   

Формальна  

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

2023 р. 

(30 год.) 
Дистанційна 

ЧНУ ім. 

Ю.Федьковича 
425 грн. 

24. 
Кучерява Світлана 

Іванівна 

Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів 

Професійний розвиток 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників з 

питань ефективного 

Неформальна 
2023 р. 

(60 год.) 
Дистанційно «Прометеус» 

За власний 

рахунок 



планування освітнього 

процесу та розвитку 

академічної доброчесності. 

25. 
Лазар Віорел 

В’ячеславович  

«Цифрові інструменти 

Google для освіти» 

розширення можливостей 

використання цифрових 

інструментів для 

організації дистанційного 

навчання й підвищення 

ефективності освітнього 

процесу 

Неформальна 
з 03.01.2023 р. 

30 годин 
Дистанційна 

Академія 

цифрового 

розвитку Google 

Безкоштовно 

26. 
Малиновська 

Світлана Григорівна 

Розвиток професійних 

компетенстостей ( знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій ) формування у 

здобувачів освіти спільних 

для ключевих 

компетентостей вмінь, 

визначених частиною 

першою статі 12 Закону 

України «Про освіту»  

Формальна (курси 

при ІППОЧО)  

Лютий 2023 р. 

(30 год.) 

Очно, 

дистанційно  
КЗ «ІППОЧО»  460  грн  

27. Раца Алла Семенівна 

Модуль №4. Управління 

освітнім процесом у 

початковій школі. 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

 2023 р. 

(30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» безкоштовно 

28. 
Руснак Наталія 

Михайлівна 

Актуальні проблеми 

сучасної математичної 

освіти 

Формальна  

(курси при ЧНУ 

ім.Ю.Федьковича) 

2023 р. 

(30год.) 
 Дистанційно 

ЧНУ 

ім. Ю.Федьковича 
500 грн. 

29. 
Сакрієр Євгенія 

Олексіївна 

Безперервний професійний 

розвиток вчителя біологї 

(Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

технологій) 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2023 р. 

 (30 год.) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО» 460 грн. 



30. 
Слєпцова Юлія 

Анатоліївна 

«Цифрові інструменти 

Google для освіти» 

розширення можливостей 

використання цифрових 

інструментів для 

організації дистанційного 

навчання й підвищення 

ефективності освітнього 

процесу 

Неформальна 
з 03.01.2023 р. 

30 годин 
Дистанційна 

Академія 

цифрового 

розвитку Google 

Безкоштовно 

Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів 

Професійний розвиток 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників з 

питань ефективного 

планування освітнього 

процесу та розвитку 

академічної доброчесності. 

Неформальна 
2023 р. 

(30 год.) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» Безкоштовно 

31. 
Скицько Євдокія 

Григорівна 

Дистанційне навчання та 

застосування технологій 

дистанційного навчання в 

умовах карантину  

Неформальна 
2023 р. 

(30 год) 
Дистанційно ТОВ «ЕдЕра» Безкоштовно 

32. Скицько Яна Юріївна 

Освіта для всіх : 

різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток. 

Професійний розвиток 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників 

щодо удосконалення 

методичного та 

технологічного рівнів 

викладання, навичок 

ефективного планування 

освітнього процесу, 

створення освітнього 

середовища, доступного 

кожному, впровадження 

Неформальна 
2023 р. 

(30 год) 
Дистанційно «Прометеус» 

За власний 

рахунок 



новітніх технологій у 

навчанні для подальшого 

розвитку української 

освіти. 

33. 
Слободян Алла 

Миколаївна   

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) 

2023 р. 

(30 год.) 
Дистанційна ІППОЧО, ЦПРПП Безкоштовно 

34. 
Тополюк Тетяна 

Іллівна 

Здатність розвивати мовно- 

комунікативну 

компетентність в учнів; 

Використання предметних 

знань, доцільних форм, 

методів, технологій та 

засобів навчання в 

освітньому процесі 

викладання української 

мови та літератури, 

українознавства; 

Розвиток предметних і 

формування ключових 

компетентностей та вмінь; 

Здатність орієнтуватися в 

інформаційному просторі, 

здійснювати пошук і 

критично оцінювати 

інформацію, оперувати нею 

у професійній діяльності. 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2023 р. 

(30 год.) 

Очно, 

дистанційно 
КЗ «ІППОЧО» - 

35. 
Твердохліб Роксолана 

Петрівна 

Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів 

Професійний розвиток 

педагогічних та науково-

Неформальна 
2023 р. 

(30 год.) 
Дистанційно «Прометеус» 

За власний 

рахунок 



педагогічних працівників з 

питань ефективного 

планування освітнього 

процесу та розвитку 

академічної доброчесності. 

36. Фріц Аліна Георгіївна 
Медіаграмотність для 

освітян 
Неформальна 

 2023 р. 

(60 год.) 
Дистанційна «Прометеус» безкоштовно 

37. 

Угринська Олеся 

Борисівна 

  

Мовленнєва,комунікаційна 

компетентність 
Неформальна 

 2023 

(30год.) 
Мережева ТОВ «ЕдЕра» Безкоштовно 

Емоційна підтримка 

вчителів та професійне 

зростання 

Неформальна 
2023 р. 

(12 год.) 

Очна, 

дистанційна 
ДСЯО Безкоштовно 

38. 
Фуштей Світлана 

Валентинівна 

Модуль 1. Мета та головні 

компоненти Концепції 

Нової української школи, 

Державний стандарт 

початкової освіти 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

 2023 р. 

(30 год.) 

Очно, 

дистанційно 
КЗ «ІППОЧО» 460 грн. 

39. 
Чиботар Олег 

Васильович 

Модуль 3.   Безперервний 

професійний розвиток 

вчителя трудового 

навчання 

Формальна (курси 

при ІППОЧО) 

2023 р. 

(30 годин) 

Очна, 

дистанційна 
КЗ «ІППОЧО»  460 грн. 

«Цифрові інструменти 

Google для освіти» 

розширення можливостей 

використання цифрових 

інструментів для 

організації дистанційного 

навчання й підвищення 

ефективності освітнього 

процесу 

Неформальна 
з 03.01.2023 р. 

30 годин 
Дистанційна 

Академія 

цифрового 

розвитку Google 

Безкоштовно 

40. 
Шлапакова Ірина 

Олександрівна 

Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів 

Професійний розвиток 

педагогічних та науково-

педагогічних працівників з 

питань ефективного 

Неформальна 
2023 р. 

(30 год.) 
Дистанційно «Прометеус» 

За власний 

рахунок 



планування освітнього 

процесу та розвитку 

академічної доброчесності. 

 

               Директор         _________________           Сергій КОКА   

 

 
Виконавець: 

_________________ 

Тел.:_____________ 


