
                                                        Результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників Миколаївського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1, 

 визнані та зараховані педагогічною радою у 2022 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. Адам Х.О.,  

учитель 

початкових класів 

«Оцінювання без знецінювання» ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

22.10.2022 р. 30 год Протокол №6,  

31.10.2022 р. 

 

2. Буць А.Я., 

учитель фізичної 

культури 

«Освіта для всіх: різноманітність, 

інклюзія та фізичний розвиток» 

ГО «Прометеус» 19.10.2022 р 30 год Протокол №6, 

31.10.2022 р. 

3. Гаврилюк М.О., 

учитель історії 

1.«Перша домедична допомога в 

умовах війни» 

2.«Комунікативна та психологічна 

компетентності педагога на уроках 

«Вступ до історії України та 

громадянської освіти» 5 клас НУШ» 

 ГО «Прометеус» 

 

ГО «ІППО» 

26.08.2022  

 

№7006993473322 

10.11.2022 

15 год 

 

30 год 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

Протокол №7,  

23.12.2022 р.  

 

4. Геряк Н.М., 

учитель укр.. мови 

та літератури 

1. «Шкільне життя онлайн» 

2. «Нові підходи у викладанні 

української мови у 5 класах НУШ. 

Розвиток ключових компетенцій» 

3. «Підвищення кваліфікації 

вчителів зарубіжної літератури 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» 

ГО «Прометеус» 

ГО «ІППО» 

 

 

 

 ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

30.05.2022 р. 

№5602072523322, 

31.05.2022 р. 

 

 

 ІУ-ТР 

№5478/2022, 

24.06.2022 р. 

30 год 

15 год 

 

 

 

30 год 

Протокол №13, 

10.06.2022 р. 

 

 

 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

 

5. Гриник Н.М., 

педагог-

організатор 

«Ефективна робота в інклюзивному 

просторі» 

ГО «ІППО» №7166575784124 

28.11.2022 

15 год Протокол №7,  

23.12.2022 р.  

 

6. Івашків К.В., 

учитель географії 

«Медіаграмотність для освітян» ГО «Прометеус» 15.02.2022р. 60 год Протокол №10,  

23.03.2022 р. 

7. Калужна Л.С., 

учитель фізики і 

«Школа для всіх» ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

21.10.2022 р. 30 год Протокол №6,  

31.10.2022 р. 



математики  

8. Кіндій Н.С., 

учитель 

поч..класів  

«Шкільне життя онлайн» ГО «Прометеус» 27.08.2022 р 30 год Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

9. Кобрин У.І., 

асистент учителя 

інклюзивного 

класу 

1.«Школа для всіх» 

 

 

2. «Оцінювання без знецінювання»  

 

3.«Сміливі навчати» 

 

4. «НУШ: базова середня освіта» 

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

 

ТОВ «ЕДЮКЕйШНАЛ 

ЕРА» 

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

ГС «Освіторія» 

 

28.01.2022 р. 

 

 

21.08.2022 р  

 

30.10.2022 р. 

 

     19.10.2022 р. 

30 год 

 

 

30 год 

 

6 год 

 

30 год 

Протокол №10,  

23.03.2022 р. 

 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

        Протокол №6,  

31.10.2022 р. 

Протокол №6,  

31.10.2022 р. 

10. Ковтало Н.С., 

учитель географії 

1.«Підвищення кваліфікації вчителів 

географії науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України»  

2.«Викладання предметів 

природничого циклу в НУШ»   

 

ГО «Освіта ХХІ 

століття»  

 

ТОВ «На урок» 

ІУ-ТР 

№6296/2022, 

08.07.2022 р., 

№ОК42-872142,  

07.08.2022 р. 

30 год 

 

 

20 год 

Протокол №1,  

31.08.2022 р. 

 

Протокол №1,  

31.08.2022 р. 

 

11. Корецька Г.І., 

учитель 

початкових класів 

«Освіта для всіх: різноманітність, 

інклюзія та фізичний розвиток» 

ГО «Прометеус» 05.05.2022 30 год Протокол №13, 

10.06.2022 р. 

12. Крива Н.В., 

заступник 

директора 

«Організація інклюзивного навчання 

дітей з ООП під час воєнного стану» 

ГО «ІППО» 31.10.2022 р. 15 год Протокол №6, 

31.10.2022 р. 

13. Кушнір М.Р., 

учитель укр..мови 

та літератури 

1. «Перша домедична допомога в 

умовах війни» 

2. «Нові підходи у викладанні 

інформатики. Розвиток ключових 

компетенцій» 

3. «Інформатика. Підвищення 

кваліфікації» 

ГО «Прометеус» 

 

ГО «ІППО» 

 

 

Навчальний заклад 

«Київський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

06.09.2022 

 

№6418737489325, 

03.09.2022 

 

№26493807977355 

04.09.2022 р. 

15 год 

 

15 год 

 

 

15 год 

Протокол №3, 

12.09.2022 р. 

Протокол №3, 

12.09.2022 р. 

 

Протокол №3, 

12.09.2022 р. 

14. Лазорко Я.Р., 

учитель основ 

христ. етики 

1.«Розвиток професійної 

компетентності педагогічних 

працівників за критеріями НУШ. 

ГО «Католицька освіта» 

 

 

РПКПП №0039 

від18.02. 2022 р. 

 

30 год 

 

 

Протокол №10,  

23.03.2022 р.  

 



Практичне запровадження педагогіки 

партнерства під час взаємодії з учнями 

як учасниками освітнього процесу» 

2. «Становлення і розвиток педагога 

як само реалізованої ресурсної 

особистості» 

3. «Сенсорні особливості та сенсорна 

інтеграція дітей з ООП» 

 

 

 

 

ГС «Католицька освіта» 

 

           ГО «ІППО» 

 

 

 

 

 

СіР №00036 від 

24.06.2022 р . 

№6863675437595, 

24.10.2022 

 

 

 

 

30 год 

 

15 год 

 

 

 

 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

Протокол №6,  

31.10.2022 р. 

15. Ленців О.М., 

заст. директора 

«Номенклатура справ закладу освіти 

за новим змістом законодавства» 

ТОВ «Всеосвіта» JI480440, 

02.01.2022 р. 

2 год Протокол №5,  

25.01.2022 р. 

16. Лесик В.В., 

учитель поч. 

класів 

«Впровадження інновацій в школах» ГО «Прометеус» 23.01.2022 р. 30 год Протокол №5,  

25.01.2022 р. 

17. Лозінська О. С., 

учитель 

початкових класів 

1.«Підвищення кваліфікації перших 

класів науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» 

2. «Як успішно працювати з дитиною 

з ООП: практичні аспекти інклюзії» 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

 

ГО «Рух ОСВІТА» 

 

ІУ-ТР 

№6965/2022  

19.08.2022 р. 

№9257929339483 

11.12.2022 

30 год 

 

 

 

 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

 

Протокол №7,  

23.12.2022 р.  

18. Маланяк Ю.А., 

асистент учителя 

інкл. класу 

«Робота вчителів початкових класів з 

дітьми з особливими освітніми 

потребами» 

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

27.02.2022 р. 30 год  

 

Протокол №10,  

23.03.2022 р. 

19. Мартинишин Г.В., 

учитель поч.. 

класів 

«Управління якістю освіти в школі»  ГО «Прометеус» 10.08.2022 р. 30 год Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

20. Марунчин Б.А., 

учитель нім. мови 

1.»Особливості викладання 

німецької мови в умовах Нової 

української школи» 

2. «Розвиток навичок аудіювання на 

уроках німецької мови» 

Освітній портал 

Znanіj.net 

№СЕ 

011726220111, 

11.01.2022 р. 

№CE 

001095220128, 

18.01.2022 р. 

30 год 

 

 

30 год 

Протокол №5,  

25.01.2022 р.  

 

Протокол №5,  

25.01.2022 р. 

 

21. Мацьків О.Б., 

учитель історії 

1.«Особливості організації навчання 

в 5-6 класах НУШ»  

2.«Креативний підхід вчителя у 

роботі з дітьми з ООП в умовах війни»  

3.«Зміни й основні тенденції в роботі 

ІРЦ. Інклюзія 2022»  

ТОВ «На урок» 

 

 ТОВ «На урок» 

 

 

 ТОВ «На урок» 

№К83-2399905, 

11.08.2022 

№В663-2399905, 

22.08.2022 р.  

 

№В597-2399905, 

18.08.2022 р. 

10 год 

 

2 год 

 

 

2 год 

Протокол №1, 

31.08.2022  р. 

Протокол №1, 

31.08.2022  р. 

 

Протокол №1, 

31.08.2022  р. 



22. Мельничин А.Б., 

асистент учителя 

інклюзивного 

класу 

1. «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та фізичний 

розвиток» 

2. «Школа для всіх» 

ГО «Прометеус» 

 

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

29.10.2022 р. 

 

19.10.2022 р. 

30 год 

 

30 год 

Протокол №6,  

31.10.2022 р.  

Протокол №6, 

31.10.2022 

23. Мірошнікова Н.З., 

учитель 

початкових класів 

«Корекція небажаної поведінки у 

дітей х ООП. Інклюзія» 

ГО «Платформа 

ОСВІТИ» 

№7276390994157 

11.12.2022 

15 год Протокол №7,  

23.12.2022 р. 

24. Овсяник І. М., 

учитель німецької 

мови 

1.«Як зацікавити та мотивувати 

учнів у вивченні іноземної мови»  

2.«Перші кроки вчителя в 5 класі 

НУШ: програми, документація, 

оцінювання»  

3.«Класне керівництво в умовах 

воєнного стану: виклики, інструменти 

та можливості» 

 4.«Інклюзія та війна: розвиваємо 

резильєнтність ІРЦ»  

5.«Академічна доброчесність»  

 

6. «Освіта для всіх: різноманітність, 

інклюзія та фізичний розвиток» 

7. «Методика CLIL у 5 класі НУШ: 

інтегруємо курси природничої 

освітньої галузі з іноземними мовами» 

ТОВ «На урок» 

 

 ТОВ «На урок» 

 

 

ТОВ «На урок»  

 

 

ТОВ «На урок» 

 

 ТОВ «Едюкейшнал 

ЕРА» 

ГО «Прометеус» 

 

ТОВ «На урок» 

№В362-1470193, 

22.08.2022 р. 

№В720-1470193, 

24.08.2022 р.  

 

№В704-1470193, 

26.08.2022 р.  

 

№В693-1470193, 

26.08.2022 р. 

21.08.2022 р. 

 

05.09.2022 р. 

 

№В721-1470193 

04.09.2022 р. 

2 год 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

 

2 год 

 

4 год 

 

30 год 

 

2 год 

Протокол №1, 

31.08.2022  р. 

Протокол №1, 

31.08.2022  р. 

 

Протокол №1, 

31.08.2022  р. 

 

Протокол №1, 

31.08.2022  р. 

Протокол №1, 

31.08.2022  р. 

Протокол №3, 

12.09.2022 р. 

Протокол №3, 

12.09.2022 р. 

 

25. Оприско Г. М., 

учитель 

початкових класів 

1.«Підвищення кваліфікації других 

класів за курсом «Я пізнаю світ» 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України» 

2. «Як успішно працювати з дитиною 

з ООП: практичні аспекти інклюзії» 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

 

 

ГО «Рух ОСВІТА»  

ІУ-ТР 

№7102/2022  

19.08.2022 р. 

 

№6258064027483 

11.12.2022 

30 год 

 

 

 

15 год 

 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

 

 

Протокол №7,  

23.12.2022 р.  

26. Підкович О.А., 

учитель біології 

1.Впровадження модельної навчальної 

програми інтегрованого курсу 

«Пізнаємо природу», НУШ 5-6 клас 

(авт..колектив: Д.Біда, Т.Гільберг, Я. 

Колесник) 

2.«Перша домедична допомога в 

умовах війни»  

ЛМГО «Львівський 

інститут освіти» 

 

 

 

 

ГО «Прометеус» 

серія:1004626,  

 

 

 

 

 

10.06.2022 р.  

5 год 

 

 

 

 

 

15 год 

Протокол №13, 

10.06.2022 р. 

 

 

 

 

Протокол №1, 



3.«Навчання з попередження ризиків 

від вибухонебезпечних предметів» 

  

ГО «Прометеус» 

 

16.08.2022 р. 

 

30 год 

31.08.2022 р. 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

27. Пришляк О.В., 

учитель 

англійської мови 

«Оцінювання без знецінювання» ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

22.10.2022 р. 30 год Протокол №6,  

31.10.2022 р. 

 

28. Попик К.В., 

учитель 

початкових класів 

«Як успішно працювати з дитиною з 

ООП: практичні аспекти інклюзії» 

ГО «Рух ОСВІТА» №6957974034483 

11.12.2022 р. 

15 год Протокол №7,  

31.12.2022 р.  

 

29. Русиник Л.Г., 

практичний 

психологог 

«Основи результативного навчання 

дітей з ООП. Вправи, техніки і 

методики для корекційних уроків» 

 

ГО «ІППО» №7148011139418 

26.11.2022 

15 год Протокол №7,  

23.12.2022 р.  

 

30. Старовецька О.Л., 

учитель 

англійської мови 

«Співпраця вчителя та асистента на 

уроці в інклюзивному просторі» 

ГО «ІППО» №7166558069417 

28.11.2022 

15 год Протокол №7,  

23.12.2022 р.  

 

31. Стельмах І.В., 

учитель 

математики 

1. «Методика навчання 

математики у 5-6 класах закладів 

загальної середньої освіти» 

2. «Гострі питання, які ставить 

НМТ та як подолати труднощі у 

підготовці до математики» 

3. «НУШ у 5-6-х класах: нові 

методичні підходи в умовах 

дистанційної освіти, інструментарій 

сучасного вчителя (підручник, онлайн 

тестування, веб квести» 

4. «Математика НУШ: 

практичне втілення» 

 

ТОВ «Видавничий дім 

«Освіта» 

 

ЦПРПП м. Києва 

 

 

 

Видавництво «Генеза» 

 

 

 

Видавництво «Формула» 

(ФОП Одольська Н.А.) 

№МТ-2575 

26.04.2022 р. 

 

№221158 

26.05.2022 р. 

 

 

№gen-41422357, 

19.08.2022 р. 

 

 

№27062022-190,  

27.06.2022 р. 

15 год 

 

 

3 год 

 

 

 

3 год 

 

 

 

1 год 

Протокол №13, 

10.06.2022 р.  

 

Протокол №13, 

10.06.2022 р. 

 

 

Протокол №3, 

12.09.2022 р. 

 

 

Протокол №3, 

12.09.2022 р. 

32. Фітьо Г.І., 

 учитель історії 

1.«Підвищення кваліфікації вчителів 

курсу «Україна  і світ: вступ до історії 

та громадянської освіти» науково-

педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

2. «Освіта для всіх: різноманітність, 

інклюзія та фізичний розвиток» 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

 

 

 

 ГО «Прометеус» 

ІУ-ТР 

№5259/2022  

24.06.2022 р. 

 

 

19.11.2022 

30 год 

 

 

 

 

30 год 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

 

 

 

Протокол №7,  

23.12.2022 р.  



33. Цар Ю.М., 

учитель біології 

1.Підвищення кваліфікації вчителів 

предмета «Навчаємось разом» 

науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України»  

2.«Підвищення кваліфікації вчителів 

курсу «Пізнаємо природу. Моя 

планета Земля» науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України»  

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

 

 

 ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

ІУ-ТР 

№5998/2022,  

24.06.2022 р.; 

  

ІУ-ТР 

№5847/2022,   

24.06.2022 р. 

30 год 

 

 

 

30 год 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

 

 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

34. Цюпер М.В., 

учитель 

інформатики 

Підвищення кваліфікації вчителів 

курсу «Пізнаємо природу. Твої 

фізичні відкриття» науково-

педагогічного проекту «Інтелект 

України» 

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

ІУ-ТР 

№5611/2022,   

24.06.2022 р 

30 год Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

35. Чень  М.Я., 

учитель 

математики 

1. «Методи та практичні аспекти 

математики у 5 класах НУШ» 

2. «Нові підходи в Новій 

українській школі. Нововведення у 5 

класах», 

3. «Особливості організації 

інклюзивного навчання в ЗЗСО. Зміни 

у чинному законодавстві» 

ГО «ІППО» 

 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення студентів»  

ГО «Платформа 

ОСВІТИ» 

№5646609653360 

06.06.2022 

№8742759865538, 

19.06.2022 р. 

 

№6754738164390 

05.11.2022 

15 год 

 

15 год 

 

 

15 год 

Протокол №13, 

10.06.2022 р. 

Протокол №1,  

31.08.2022 р.  

 

Протокол №7,  

23.12.2022 р.  

 

36. Шпарій Н.В., 

учитель хімії 

Підвищення кваліфікації вчителів 

хімії науково-педагогічного проекту 

«Інтелект України», , свідоцтво  

ГО «Освіта ХХІ 

століття» 

ІУ-ТР 

№6596/2022, 

08.07.2022 р. 

30 год Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

37. Щепаняк М.С., 

учитель трудового 

навчання 

1. «Технології у 5 класі: що 

нового пропонують програми НУШ»   

2.  «Освіта для всіх: 

різноманітність, інклюзія та фізичний 

розвиток» 

3. «Оцінювання без 

знецінювання» 

4.  «Шкільне життя онлайн» 

ТОВ «На урок» 

 

ГО «Прометеус» 

 

 

ТОВ «ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

ГО «Прометеус» 

№В682-3410735 

12.07.2022 р.; 

24.10.2022 р. 

 

 

28.10.2022 р.  

 

03.12.2022 р. 

2 год  

 

30 год 

 

 

30 год 

 

30 год 

Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

Протокол №6,  

31.10.2022 р.  

 

Протокол №6,  

31.10.2022 р.  

Протокол №7, 

23.12.2022 р.  

38. Ярош Л.В., 

учитель 

англійської мови 

«Освітні інструменти критичного 

мислення» 

ГО «Прометеус» 28.06.2022 р. 60 год Протокол №1, 

31.08.2022 р. 

39.  Атаманюк С.М., «Навчання з попередження ГО «Прометеус» 19.12.2022 р. 30  год Протокол №7, 



учитель укр. мови 

та літератури 
ризиків від вибухонебезпечних 

предметів» 

23.12.2022 р. 

 

 

Заступник директора                                                             Оксана ЛЕНЦІВ 


