
                                             Результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників Миколаївської ЗОШ І-ІІІ ст.. №1, 

 визнані та зараховані педагогічною радою у 2021 році 

 

№ 

з/п 

Прізвище, 

ініціали  

педагогічного 

працівника, 

посада 

Тема (напрям)            Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Сертифікат/ 

посвідчення 

(№, дата 

видачі) 

Обсяг  

(кіль-

кість 

годин) 

Рішення  

педагогічної ради 

про визнання 

результатів 

підвищення 

кваліфікації, 

протокол, дата 

1. Атаманюк С. М., 

учитель укр. 

мови та 

літератури 

1. «Про дистанційний та змішаний 

формати навчання» для педагогів 

та керівників шкіл 

2. «Школа для всіх» (загальні та 

фахові компетентності щодо 

організації інклюзивного 

освітнього середовища» 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

 

ТОВ «Едюкейшнал  

ЕРА» 

23.03. 2021 

 

 

15.04.2021 

50 год 

 

 

30 год 

Протокол № 8 

від 28.04.2021 

 

Протокол №10  від 

11.06.2021 

 

 

2. Бернацький  

В. А., учитель 

математики 

1. «Математика:Арифметика, рівняння та 

нерівності» 

2. «Критичне мислення для освітян» 

3. «Захист прав людей з інвалідністю» 

ТОВ «Едюкейшнал  

ЕРА» 

ГО «Прометеус» 

ГО «Прометеус» 

23.05.2021 

 

30.05.2021 

30.05.2021 

30 год 

 

30 год 

30 год 

Протокол №10 від  

11.06.2021 

3. Буць А. Я., 

учитель фіз.. 

культури 

1. «Нова Фізична Культура» 

2. «Нова Фізична 

Культура:Настільний теніс» 

3. «Нова Фізична 

Культура:Баскетбол» 

4.  «Нова Фізична Культура:Футбол» 

ГО «Прометеус» 

ГО «Прометеус» 

 

ГО «Прометеус» 

 

ГО «Прометеус» 

07.11.2021 

04.11.2021 

 

 07.11.2021 

      

 04.11.2021 

30 год 

5 год 

 

5 год 

 

5 год 

Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

 

4. Гаврилюк М. О., 

учитель історії 

1. «Медіаграмотність для освітян» 

2. «Інклюзія. Корекційно-розвиткова 

робота» 

3. «Інклюзивне навчання у 

дистанційному форматі» 

ГО «Прометеус» 

ГО «ІППО» 

 

ГО «ІППО» 

26.02.2021 

№58208307891, 

27.02.2021 

№44250973072, 

05.03.2021 

60 год 

15 год 

 

15 год 

Протокол № 7 

від 15.03.2021 

5. Геряк Н. М., 1. «Стартуємо до успішної школи» ГО «Прометеус» 28.01.2021 30 год Протокол №6 



учитель укр. 

мови та 

літератури 

2. «Осмислені й переосмислені» 

3. «Дистанційний урок: як 

зацікавити учнів?» 

4. «Впровадження інновацій в 

школах» 

5. «Перевернуті уроки. Як 

зацікавити дитину» 

 

6. «Українська мова. Від фонетики 

до морфології» 

ГО «Прометеус»  

ГО «Платформа 

ОСВІТИ» 

 

ГО « Прометеус» 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» 

ТОВ «Едюкейшнал  

ЕРА» 

31.01.2021 

№134133256633, 

06.02.2021 

09.02.2021 

№148845102911

5,18.02.2021 

 

25.07.2021 

15 год 

15 год 

 

60 год 

15 год 

 

 

30 год 

 від 08.02.2021  

 

 

Протокол № 7 

від 15.03 .2021 

 

 

Протокол №2 

від 29.10.2021 

6. Грицишин С. А., 

учитель укр..  

мови та 

літератури 

«Українська мова. Від фонетики до 

морфології» 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

28.02.2021 30 год Протокол №7  

від 15.03 .2021 

7. Грицко О. А., 

учитель музики 

«Освітні інструменти критичного 

мислення» 

ГО «Прометеус» 18.11.2021 60 год Протокол №3 

від 24.12.2021 

8. Дзюрак О. С., 

учитель укр.. 

мови та літер. 

«Медіаграмотність для освітян» ГО «Прометеус» 17.08.2021 60 год Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

9. Заневич І. І., 

учитель 

інформатики 

1. «Стартуємо до успішної школи» 

2. «Впровадження інновацій в 

школах» 

3. «Критичне мислення для освітян» 

4. «Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти» 

ГО «Прометеус» 

ГО «Прометеус» 

ГО «Прометеус» 

ГО «Прометеус» 

07.02.2021 

11.02.2021 

13.02.2021 

13.02.2021 

30 год 

60 год 

30 год 

80 год 

Протокол №7  

від 15.03 .2021 

10. Іванців Н. М., 

учитель 

української мови 

та літератури 

«Медіаграмотність для освітян» ГО «Прометеус» 06.03.2021 60 год Протокол №7  

від 15.03 .2021 

11. Івашків К. В., 

учитель 

географії 

1. «Географія. Загальна географія» 

 

2. «Про дистанційний та змішаний 

ТОВ «Едюкейшнал  

ЕРА»  

ТОВ «Едюкейшнал 

14.03.2021 

 

  14.03. 2021 

30 год 

 

50 год 

Протокол № 8 

від 28.04.2021  

 



формати навчання» для педагогів 

та керівників шкіл 

3. «Захист прав людей з 

інвалідністю»   

ЕРА» 

 

ГО «Прометеус» 

 

 

02.06.2021  

 

 

30 год 

 

 

Протокол № 10 

від 11.06 .2021 

12. Кахнич Г. Я., 

учитель історії 

1. Підвищення кваліфікації вчителів 

курсу «Вступ до історії» НПП 

«Інтелект України» (підвищення 

рівня сформованості базових 

компетентностей учителів згідно з 

програмою курсу 

2.  Підвищення кваліфікації вчителів 

курсу «Навчаємося разом» НПП 

«Інтелект України» (підвищення 

рівня сформованості базових 

компетентностей учителів згідно з 

програмою курсу 

 

Громадська 

організація «Освіта 

ХХІ століття» 

 

 

 

Громадська 

організація «Освіта 

ХХІ століття»  

ІУ-ТР 

№3131/2021, 

30.06 2021  

 

 

 

ІУ-ТР 

№3512/2021, 

23.08 2021 

 

 

 

30 год 

 

 

 

 

30 год 

Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

13. Кіндій Н. С., 

учитель 

початкових 

класів 

«Успішне вчителювання – прості рецепти 

на щодень» 

ГО «Прометеус» 08.08.2021 30 год Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

14. Ковтало Н. С., 

учитель 

географії 

Інклюзивна освіта: коротко про 

найважливіше» (професійні, 

інноваційність, інформаційно-

комунікаційна, інклюзивна, управлінська 

компетентності) 

ТОВ «На урок» №ОК17-

2400616, 

20.09.2021 р. 

20 год Протокол № 2 

від 29.10.2021 

15. Коновалець 

О.М., асистент 

учителя 

інклюзивного 

класу 

1.  «Стартуємо до успішної школи» 

2. «Робота вчителів початкових 

класів з дітьми з особливими 

освітніми потребами» 

3.  «Інклюзивна освіта: досвід 

управління в сучасних умовах» 

(професійні, інноваційність, 

інклюзивна, емоційно-етична, 

ГО «Прометеус» 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

31.01. 2021р. 

03.01.2021 р. ,  

 

 

09.06.2021 

№К52-2356180 

30 год 

30 год 

 

 

10 год 

Протокол №6 

від 08.02.2021  

 

 

Протокол №2  

від 29.10.2021 

 

 



навчання впродовж життя, 

управлінська компетентності) 

 

 

 

 

 

16. Корецька Г. І., 

учитель поч.. 

класів 

«Дизайн-мислення в школі» ГО «Прометеус» 05.04.2021 30 год Протокол № 8 

від 28.04 .2021 

17. Кушнір М. Р., 

учитель укр.. 

мови та літер. 

«Інклюзивне навчання: сутність, 

принципи, переваги» 

ГО «Академія 

сучасних освітян» 

Серія ЗПК-0019-

21, 27.01-

27.02.2021 

30 год Протокол №8  

від 28.04.2021 

18. Лавринець О. М., 

учитель 

початкових 

класів 

1. «Інклюзія. Індивідуальна програма 

розвитку дитини» 

2. «Стартуємо до успішної школи» 

3. «Аспекти роботи з учнями, що 

мають особливі освітні потреби. 

Інклюзія» 

ГО «ІППО» 

 

ГО «Прометеус» 

ФОП, керівник 

Центру ППО 

«Лекторіум» 

Саф`янюк З.Г. 

№137516119579, 

30.01.2021 

11.02.2021 

ІНП-210307, 

9.07.2021 

6 год 

 

30 год 

15 год 

Протокол № 7 

від 15.03.2021  

 

Протокол №2  

від 29.10.2021 

 

 

19. Лазорко Я. Р., 

учитель христ. 

етики 

1. «Навички для школи та життя: 

критичне мислення та керування 

власною імпульсивністю» 

2. «Мистецтво актуалізації 

особистості: фундаментальні 

мотивації як основа 

мотиваційного процесу» 

ГС «Католицька 

освіта» 

 

ГС «Католицька 

освіта» 

№КМ021013, 

08.06.2021 

 

ХЛ№021020, 

27.08.2021 

6 год 

 

 

6 год 

 

Протокол №2  

від 29.10.2021 

 

20. Ленців О. М., 

заступник 

директора 

1. «Навчальний рік 2021-2022: нові 

можливості для навчання» 

(професійні, інноваційність, 

інформаційно-комунікаційна, 

навчання впродовж життя, 

цифрова, управлінська)» 

2. «Як і коли впроваджувати в 

діловодство ЗЗСО новий ДСТУ 

4163:2020» 

3. «Як правильно завершити 

діловодний рік та успішно 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

№К57-278898, 

19.08.2021 

 

 

 

 

 

ХМ568270, 

09.12.2021 

 

MJ540917, 

13 год 

 

 

 

 

 

 

2 год 

 

 

2 год 

Протокол №2  

від 29.10.2021 

 

 

 

 

 

Протокол №3 

від 24.12.2021 

 



розпочати новий» 20.12.2021 

21. Маланяк Ю. А., 

асистент учителя 

інкл. класу 

«Успішне вчителювання – прості рецепти 

на щодень» 

ГО «Прометеус» 30.06.2021 30 год Протокол №2  

від 29.10 .2021 

22. Мандзій Л. І., 

учитель 

англійської мови 

1. «Квест-технологія в сучасній 

школі та перехід в онлайн» 

2. «Про мотивацію: як максимально 

задіяти мотиваційні резерви 

молодших школярів» 

3. «Ефективна та зручна організація 

дистанційного навчання за 

допомогою інноваційних тестів» 

4. «Наука про навчання: Що має 

знати кожен вчитель? 

5. «Творчий підхід до навчання. 

Лепбук як засіб ефективного 

всебічного розвитку здобувачів 

освіти» 

6. «Хто вони:діти з ООП» 

7. «Бренд вчителя – один з елементів 

сучасності» 

8. «Як пережити стрес правильно: 

стратегії реагування та вікові 

особливості» 

9. «П`ятірка найцікавіших ігор для 

сучасного уроку іноземної мови» 

10. «Новий формат зустрічей з 

батьками як інструмент 

ефективної співпраці» 

11. «Учительський блог на 

«Всеосвіті» як інструмент для 

ефективної сучасної комунікації 

та активізації цифрового 

потенціалу» 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 ТОВ «Всеосвіта»  

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ГО «Прометеус» 

 

       ТОВ «Всеосвіта»  

 

 

        

    ТОВ «Всеосвіта» 

       ТОВ «Всеосвіта» 

        

        ТОВ «Всеосвіта»  

 

 

      ТОВ «Всеосвіта»  

 

       ТОВ «Всеосвіта» 

   

        

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

 

       

US757044, 

13/01/2021 

OL093355, 

14.01.2021 

 

PB539532, 

16.01.2021 

 

21.01.2021 

 

VO689887, 

24.01.2021 

 

 

NQ866627,30.01. 

CY671551, 

10.02.2021 

EA940835, 

11.02.2021 

 

GO064623, 

17.02.2021 

XA084679, 

15.03.2021 

 

UM407393, 

23.02.2021 

 

 

 

2 год 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

20 год 

 

2 год 

 

 

 

2 год 

2 год 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

 

 

Протокол № 8 

від 28.04.2021 



12. «Генератор динамічних QR-кодів 

як один з елементів 

інформатизації процесу навчання» 

13. «Використання ІКТ у процесі 

формування математичних 

уявлень у дітей з порушеннями 

інтелектуального розвитку» 

14. «Онлайн-олімпіада як 

альтернатива для перевірки 

отриманих знань» 

15. «Сучасні світові практики 

впровадження медіа грамотності 

на уроках англійської мови» 

16. «Булінг в закладі освіти: як 

виявити та що робити» 

17. «Дистанційне та змішане 

навчання: досвід і виклики» 

(професійні компетентності, 

інноваційність, інформаційно-

комунікаційна, навчання 

впродовж життя, цифрова, 

інклюзивна) 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

    ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

 

     ТОВ «Всеосвіта» 

 

      

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

    ТОВ «Всеосвіта» 

 

    ТОВ «На урок» 

 

JC684638, 

26.02.2021 

 

NX358177, 

09.03.2021 

 

 

OV456828, 

16.03.2021 

 

BH857330, 

18.03.2021 

 

OL360170, 

05.04.2021 

№К66-150825, 

04.12.2021 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

10 год 

23. Марунчин Б. А., 

учитель 

німецької мови 

1. «Стартуємо до успішної школи» 

 

2. «Інклюзивно-ресурсний центр: 

принципи взаємодії дитини, батьків 

та закладу освіти» (навчання 

впродовж життя, громадянські та 

соціальні, інклюзивна 

компетентності) 

3. «Інклюзивна освіта  в сучасній 

українській школі: адаптація дітей та 

вчителів» (інклюзивна, управлінська 

компетентності) 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

 

 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

01.02.2021 

 

№В377-484205, 

21.01.2021 

 

 

 

 

№В82-484205, 

03.02.2021 

 

 

30 год 

 

2 год 

 

 

 

 

 

2 год 

 

 

 

Протокол №6  

від 08.02.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. «Успішне вчителювання – прості 

рецепти на щодень» 

5. «Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти» 

ГО «Прометеус» 29.07.2021 

 

02.08.2021 

30 год 

 

80 год 

Протокол №2  

від 29.10.2021 

 

24. Марчишин А.А., 

учитель 

трудового 

навчання 

1. «Медіаграмотність для освітян» 

 

2. «Аспекти роботи з учнями, що мають 

особливі освітні потреби. Інклюзія» 

ГО «Прометеус» 

 

ФОП, керівник 

Центру ППО 

«Лекторіум» 

Саф`янюк З.Г. 

12.01.2021 

ІНП-210607,  

 

09.07.2021 

60 год 

 

 

15 год 

Протокол № 7 

від 15.03 .2021 

Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

 

25. Мацьків О. Б., 

учитель історії 

1. «Формування історичних уявлень 

учнів: практичні поради вчителю» 

(професійні, навчання впродовж 

життя, громадянські та соціальні 

компетентності) 

2. «Можливості «На урок» для учнів 

та вчителів:організація 

продуктивної роботи» 

(професійні, інформаційно-

комунікаційна, цифрова 

компетентності) 

3. «Розвиток критичного, логічного і 

креативного мислення засобами 

мистецтва» (професійні, 

інноваційність, навчання 

впродовж життя, культурна, 

емоційно-етична компетентності) 

4. «Ігри на уроках історії та 

суспільних дисциплін» 

(професійні, інноваційність, 

інформаційно-комунікаційна, 

навчання впродовж життя, 

громадянські та соціальні, 

цифрова компетентності) 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

 

 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

 

 

ТОВ «На урок» 

№В510-2382301, 

30.08.2021 

 

 

 

№В537-2382301, 

30.08.2021 

 

 

 

 

№ОК18-

2399905, 

09.09.2021 

 

 

 

№ОК11-

2382301, 

04.10.2021 

2 год 

 

 

 

 

2 год 

 

 

 

 

 

20 год 

 

 

 

 

 

30 год 

Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

 



 

26. Наконечна О.Ф., 

учитель 

образотворчого 

мистецтва 

1. «Бери й роби» 

 

2. «Стартуємо до успішної школи» 

 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

ГО «Прометеус» 

01.02.2021 

 

19.02.2021 

20 год 

 

30 год 

Протокол № 7 

від 15.03 .2021 

 

27. Опалінська І. М., 

учитель 

німецької мови 

«Стартуємо до успішної школи» ГО «Прометеус» 08.02.2021 30 год Протокол № 7 

від 15.03 .2021 

 

28. Оприско Г. М., 

учитель 

початкових 

класів 

Підвищення кваліфікації вчителів 

перших класів НПП «Інтелект України» 

(підвищення рівня сформованості 

базових компетентностей учителів згідно 

з програмою курсу) 

 

Громадська 

організація «Освіта 

ХХІ століття» 

ІУ-ТР 

№4139/2021, 

06.08. 2021 

30 год Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

 

29. Петріца Л. Ф., 

учитель поч.. 

класів 

«Дизайн-мислення в школі» ГО «Прометеус» 15.01.2021 30 год Протокол №6  

від 08.02 .2021 

 

30. Підкович О. А., 

учитель біології 

«Школа для всіх» (загальні фахові 

компетентності щодо організації 

інклюзивного освітнього середовища) 

ГО «Едюкейшнал 

ЕРА» 

27.10.2021 30 год Протокол №3 

від 24.12.2021 

31. Пришляк О. В., 

учитель 

англійської мови 

«Захист прав людей з інвалідністю» ГО «Прометеус» 03.11.2021 30 год Протокол №3 

від 24.12.2021 

32. Русиник Л.Г., 

практичний 

психолог 

«Інклюзія. Корекційно-розвиткова 

робота» 

ГО «ІППО» №5381023591, 

27.02.2021 

15 год Протокол № 7 

від 15.03 .2021 

 

33. Стельмах І. В., 

учитель 

математики 

1. «Формування навичок 

впровадження гейміфікації в 

освітній процес» 

 

2. «Онлайн інструменти Canva, Prezi, 

LearningApps, Kahoot, Mural, 

Padlet, Quizizz, Gamilab для 

організації дистанційного 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного  

забезпечення 

студентів»  

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» 

31752510073136, 

15.03.2021 

 

 

1752510073128, 

15.03.2021 

 

 

6 год 

 

 

 

15 год 

 

 

 

Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

 



навчання» 

3. «СТЕМ підхід у викладанні 

геометрії»  

 

ГО «Платформа 

ОСВІТИ» 

 

4620038057240, 

03.10.2021 

 

6 год 

34. Теличко О. І., 

учитель 

початкових 

класів 

1. «Ефективна та зручна організація 

дистанційного навчання за 

допомогою інноваційних тестів» 

2. «Розвиток навичок спілкування 

дошкільників та молодших 

школярів в умовах сьогодення» 

3. «Нестандартні форми роботи на 

уроках математики та укр.. мови у 

початковій школі» 

4. «Освітній практикум: безбар’єрне 

освітнє середовище для дітей з 

ООП» 

5. «Секрети цікавого навчання. Урок 

без методички» 

6. «Тенденції розвитку сучасної 

освіти: готовність до нового 2021-

2022 н.р.» 

7. «Погана» поведінка дитини та 

складні розмови з батьками. 

Шукаємо рішення» 

8. «Реалізація професійної діяльності 

та розвиток цифрової 

компетентності педагога через 

обмін методичними матеріалами в 

цифрових бібліотеках» 

9. «Сталий розвиток: від освіти до 

світу» 

10. «Конструктор тестів, схвалений 

грифом МОН. Надійний 

інструмент для перевірки знань» 

11. «Освіта проти насильства: методи 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

 

 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

 

ТОВ «Всеосвіта» 

SW646494, 

27.03.2021 

 

XD931627, 

06.04.2021 

 

XK810924, 

08.04.2021 

 

ZD149804, 

10.04.2021 

 

BA475075, 

21.04.2021 

ВК557897 

26.08.2021 

 

BS153021 

13.09.2021 

 

ІЕ384988 

22.10.2021 

 

 

 

FT699809 

25.10.2021 

UR595837 

03.11.2021 

 

RE614321, 

4 год 

 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

10 год 

 

 

2 год 

 

8 год  

 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

 

 

8 год 

 

2 год 

 

 

8 год 

Протокол №8  

від 28.04.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №3 

від 24.12.2021 

 

 

 



профілактики та алгоритми 

реагування» 

30.11.2021 

 

35. Устіянович Н. Г., 

заступник 

директора 

1.«Навчальний рік 2020-2021: виклики та 

можливості»  (мовленнєва, цифрова, 

професійні, інноваційність, навчання 

впродовж життя, управлінська 

компетентності)  

2. «Продуктивність сучасного 

вчителя. Емоційний інтелект» 

 

 

3. «Про дистанційний та змішаний 

формати навчання» для педагогів 

та керівників шкіл 

ТОВ «На урок» 

 

 

 

 

 ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів» 

ГО «ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

№К35-1463237, 

19.08 2020 

 

 

 

№2347555786, 

26.09.2020 

 

 

27.12.2020 

13 год 

 

 

 

 

15 год 

 

 

 

50 год 

Протокол № 6 

від 08.02 .2021 

 

36. Чень М. Я., 

учитель 

математики 

«Впровадження інновацій в школах» ГО «Прометеус» 28.07.2021 60 год Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

 

37. Чепа І.І., учитель 

фізичної 

культури 

1. «Нова Фізична Культура» 

2. «Нова Фізична Культура:Кросфіт» 

3. «Нова Фізична 

Культура:Баскетбол» 

4. «Нова Фізична Культура:Регбі» 

5. «Нова Фізична Культура:Футбол» 

ГО «Прометеус» 

ГО «Прометеус» 

ГО «Прометеус» 

 

ГО «Прометеус» 

ГО «Прометеус» 

09.07.2021 

15.10.2021 

15.10.2021 

 

15.10.2021 

15.10.2021 

30 год 

5 год 

5 год 

 

5 год 

5 год 

Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

 

38. Шелепетень 

 І. М., заступник 

директора 

«Як у школі розбудувати систему 

забезпечення  якості освіти: нові офіційні 

рекомендації; 

ТОВ «МЦФЕР» 03.02.2021 1 год Протокол №6 

від 08.02.2021 

39. Шпарій Н. В., 

учитель хімії 

«Недискримінаційний підхід у навчанні» ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

18.04.2021 32 год Протокол №10  

від 11.06.2021 

40.  Лесик В.В., 

учитель поч.. 

класів 

«Школа для всіх» ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

27.11.2021 30 год Протокол №3  

від 24.12.2021 

41. Фітьо Г.І., 

учитель історії 

«Впровадження інновацій в школах» ГО «Прометеус» 21.12.2021 60 год Протокол №3 

від 24.12.2021 



42. Юзич Н.Р., 

учитель 

зарубіжної 

літератури 

«Зарубіжна література» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Критичне мислення для освітян» 

ФОП Лебедь Дмитро 

Олександрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГО «Прометеус» 

№014120, 

№017161, 

№012136, 

№11354, 

№013152, 

№013577, 

№015809, 

№013140, 

№015300, 

№13858 

№015300 

17.09.2021 

31 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 год 

Протокол №6 

від 08.02.2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол №2  

від 29.10.2021 

43. Яж Л. А., 

учитель 

математики 

Підвищення кваліфікації вчителів 

предмета «Природознавство. Твої фізичні 

відкриття» НПП «Інтелект України» 

(підвищення рівня сформованості 

базових компетентностей учителів згідно 

з програмою курсу) 

Громадська 

організація «Освіта 

ХХІ століття» 

 

 

 

ІУ-ТР 

№3738/2020, 

23.08 2021  

 

 

 

30 год 

 

 

 

 

 

Протокол № 2 

від 29.10 .2021 

 

44. Ярошевська С.Р., 

учитель 

німецької мови 

1. «Медіаграмотність для освітян» 

2. «Школа для всіх» (загальні та 

фахові компетентності щодо 

організації інклюзивного 

освітнього середовища) 

ГО «Прометеус» 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА 

22.10.2021 

22.10.2021 

60 год 

30 год 

Протокол №3 

від 24.12.2021 

45. Яцишин Р. Я., 

учитель біології 

1. «Домедична допомога» 

 

2. «Впровадження інновацій в 

школах» 

3. «Біологія. Рослини, гриби та 

лишайники» 

4. «Захист прав людей з 

інвалідністю» 

5. Підвищення кваліфікації географії 

НПП «Інтелект України» 

ТОВ«Едюкейшнал 

ЕРА» 

    ГО «Прометеус» 

ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

 

ГО «Прометеус» 

 

Громадська 

організація «Освіта 

04.04.2021 

 

04.04.2021 

11.04.2021 

 

 

07.06.2021 

 

ІУ-ТР 

№3837/2021, 

3 год 

 

60 год 

30 год 

 

 

30 год 

 

   30 год 

 

Протокол №8  

від 28.04 .2021 

 

 

 

 

Протокол № 10 

від 11.06 .2021 

Протокол № 2 

від 29.10 .2021 



(підвищення рівня сформованості 

базових компетентностей учителів 

згідно з програмою курсу) 

6.  Підвищення кваліфікації вчителів 

біології НПП «Інтелект України» 

(підвищення рівня сформованості 

базових компетентностей учителів 

згідно з програмою курсу) 

ХХІ століття» 

 

 

Громадська 

організація «Освіта 

ХХІ століття» 

23.08 2021  

 

 

ІУ-ТР 

№3936/2021, 

23.08 2021 

 

 

 

 

 

30 год 

 

 

 

 

Заступник директора                                 Оксана ЛЕНЦІВ 


