
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення педагогічної ради 

від 10 січня 2023 р. 

(протокол №8) 

РІЧНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Миколаївського ЗЗСО І-ІІІ ст. №1 на 2023 рік 

 
 Прізвище, ім’я 

та по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема (напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(трива-

лість) 

Вид Форма 

(форми) 

Строки Вартість та джерела 

фінансування 

№ 

з/п 

        

1. Адам Христина 

Олегівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 

 8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

2. Андрушко 

Юлія Ігорівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 

 8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

3. Атаманюк 

Світлана 

Миронівна 

 «Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

4. Бернацький 

Василь 

Антонович 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

5. Білик Микола 

Володимирович 

«Навчання та виховання 

дітей з особливими 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 



освітніми потребами» підвищення 

кваліфікації 
бюджету 

6. Буць Андрій  

Ярославович 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням»» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

7. Гаврилюк 

Мар’яна 

Олександрівна 

«Громадянська та 

історична освіта: 

діяльнісний підхід до 

навчання історії у 5-6 

класах за модельними 

навч. програмами» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

8. Геряк Наталія 

Михайлівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

9. Гірник Уляна 

Іванівна 

«Розбудова Нової 

української школи: 

очікування, реалії, 

перспективи» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

10. Гриник Наталія 

Михайлівна 

«Організація учнівського 

самоврядування і 

змістовного довкілля на 

засадах педагогіки 

партнерства» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

11. Грица  Діана 

Євгенівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

12. Грицишин 

Соломія 

Андріївна 

«Комунікативно-

діяльнісний підхід у 

навчанні української мови 

та літератури» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

13. Грицко Остап «Мотивація та КЗ ЛОР 8 год Навчання за Інституційна Упродовж Регіональне замовлення 



Андрійович стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

«ЛОІППО" програмою 

підвищення 

кваліфікації 

(дистанційна) 2023 року за кошти обласного 

бюджету 

14. Дацьо 

Людмила 

Володимирівна 

«Навчання та виховання 

дітей з особливими 

освітніми потребами» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

15. Дзюбайло 

Ольга 

Андріївна 

«Нові орієнтири освітньої 

галузі «іноземні мови»: 

діяльнісний підхід до 

навчання англійської 

мови в 5-6 класах Нової 

української школи» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

16. Дзюрак Оксана 

Станіславівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

17. Заневич Ірина 

Ігорівна 

«Впровадження 

Державного стандарту 

базової середньої освіти 

та модельних програм 

математичної галузі» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

18. Іванців Наталія 

Михайлівна 

«Комунікативно-

діяльнісний підхід у 

навчанні української мови 

та літератури» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

19. Івашків 

Катерина 

Василівна 

«Навчання та виховання 

дітей з особливими 

освітніми потребами » 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

20. Калужна 

Любов 

Степанівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 



21. Кахнич Ганна 

Ярославівна 

«Громадянська та 

історична освіта: 

діяльнісний підхід до 

навчання історії у 5-6 

класах за модельними 

навч. програмами» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

22. Келеман 

Оксана 

Богданівна 

«Українська мова та 

літературав 5-6 класах 

Нової української школи: 

модель активного 

навчання» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

23. Кіндій Наталія 

Степанівна 

«Цифрові технології інфо-

медійного простору в 

роботі педагога» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

24. Кобрин Уляна 

Ігорівна 

«Психолого-педагогічна 

характеристика дітей з 

ООП та особливості 

роботи з ними в умовах 

інклюзивного закладу 

освіти» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

25. Ковтало 

Наталія 

Степанівна 

«Ресурсна валіза 

педагога» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

26. Козак Тетяна 

Романівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

27. Коновалець 

Оксана 

Миколаївна 

«Нова редакція 

українського правопису: 

що потрібно знати 

освітянам» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

28. Корецька «Психолого-педагогічна КЗ ЛОР 30 год Навчання за Інституційна Упродовж Регіональне замовлення 



Галина Іванівна характеристика дітей з 

ООП та особливості 

роботи з ними в умовах 

інклюзивного закладу 

освіти» 

«ЛОІППО" програмою 

підвищення 

кваліфікації 

(дистанційна) 2023 року за кошти обласного 

бюджету 

29. Крива Галина 

Василівна 

«Розвиток мислення на 

уроках історії» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

30. Крива Наталія 

Володимирівна 

«Цифрова школа або 8 

простих кроків до 

цифровізації освітнього 

процесу»  

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

31. Кушнір Марія 

Романівна 

«Інструменти і техніки 

формувального 

оцінювання на уроках 

мовно-літературної 

галузі» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

32. Лавринець 

Олена 

Миронівна 

«Цифрові технології інфо-

медійного простору в 

роботі педагога» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

33. Лазорко 

Ярослава 

Романівна 

«Цифрова школа або 8 

простих кроків до 

цифровізації освітнього 

процесу» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

34. Ленців Оксана 

Миронівна 

«Зміна культури 

оцінювання в НУШ й 

упровадження 

формувального 

оцінювання у середній та 

старшій школі: роль 

адміністрації ЗЗСО» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

35. Лесик «Цифрові технології інфо- КЗ ЛОР 8 год Навчання за Інституційна Упродовж Регіональне замовлення 



Василина 

Володимирівна 

медійного простору в 

роботі педагога» 

«ЛОІППО» програмою 

підвищення 

кваліфікації 

(дистанційна) 2023 року за кошти обласного 

бюджету 

36. Лозінська 

Ольга Сергіївна 

«Цифрові технології інфо-

медійного простору в 

роботі педагога» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

37. Малаковська 

Галина-Катруся 

Ярославівна 

«Психолого-педагогічна 

характеристика дітей з 

ООП та особливості 

роботи з ними в умовах 

інклюзивного закладу 

освіти» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

38. Мандзій Леся 

Іванівна 

«Емоційна 

компетентність учасників 

освітнього процесу» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

39. Мартинишин 

Галина 

Василівна 

«Цифрові технології інфо-

медійного простору в 

роботі педагога» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

40. Марунчин 

Богдана 

Андріївна 

«Нові орієнтири вивчення 

освітньої галузі «Іноземна 

мова»: діяльнісний підхід 

до вивчення німецької 

мови у 5-6 класах НУШ» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

41. Марчишин 

Антоніна 

Антонівна 

«Цифрові технології інфо-

медійного простору в 

роботі педагога» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

42. Мацьків Оксана 

Богданівна 

«Оцінювально-аналітична 

компетентність учителів 

історії. Формувальне 

оцінювання: від теорії до 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 



практики» 

43. Медлярська 

Лілія Іринеївна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

44. Мельничин 

Анна 

Богданівна 

«Навчання та виховання 

дітей з особливими 

освітніми потребами» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

45. Мірошнікова 

Наталія 

Зіновіївна 

«Цифрові технології інфо-

медійного простору в 

роботі педагога» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

46. Мицик Руслана 

Василівна 

«Агресивна поведінка 

школярів. Основні 

психокорекцій ні прийоми 

(тренінг-практикум)» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

47. Огоновська 

Галина 

Василівна 

«Зміна культури 

оцінювання в НУШ й 

упровадження 

формувального 

оцінювання у середній та 

старшій школі: роль 

адміністрації ЗЗСО» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

48. Овсяник Ірина 

Мирославівна 

«Психологія 

травматичного стресу. 

Формування 

стресостійкості 

особистості в умовах 

військового стану» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

49. Оприско 

Галина 

Михайлівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 



50. Партика 

Мирослава 

Миронівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

51. Підкович 

Олена 

Андріянівна 

«Білогія: екологізація 

освітнього процесу» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

52. Попик 

Катерина 

Василівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

53. Пришляк Ольга 

Василівна 

«Методи управління 

власними емоційними 

станами» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

54. Рештак Галина 

Михайлівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

55. Русиник Любов 

Григорівна 

«Психологія 

протистояння впливу, 

нападу та 

маніпулюванню» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

56. Сотник 

Сусанна-Олена 

Миронів. 

«Академічна свобода в 

НУШ: виклики та 

переваги (теорія і 

практика)» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

57. Старовецька 

Оксана 

Любомирів. 

«Нові орієнтири освітньої 

галузі «іноземні мови»: 

діяльнісний підхід до 

навчання англійської 

мови в 5-6 класах НУШ» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

58. Стельмах Ірина «Впровадження КЗ ЛОР 30 год Навчання за Інституційна Упродовж Регіональне замовлення 



Василівна Державного стандарту 

базової середньої освіти 

та модельних програм 

математичної галузі» 

«ЛОІППО" програмою 

підвищення 

кваліфікації 

(дистанційна) 2023 року за кошти обласного 

бюджету 

59. Субота Наталія 

Михайлівна 

«Комунікативно-

діяльнісний підхід у 

навчанні української мови 

та літератури» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

60. Теличко 

Оксана Іванівна 

«Психолого-педагогічна 

характеристика дітей з 

ООП та особливості 

роботи з ними в умовах 

інклюзивного закладу 

освіти» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

61. Ткач Наталія 

Миколаївна 

«Цифрові технології інфо-

медійного простору в 

роботі педагога» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

62. Устіянович 

Надія 

Григорівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

63. Федина Іван 

Миколайович 

«Навчання та виховання 

дітей з особливими 

освітніми потребами в 

умвах інклюзивної 

освіти» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

64. Фітьо Галина 

Ігорівна 

«Громадянська та 

історична освіта: 

діяльнісний підхід до 

навчання історії у 5-6 

класах за модельними 

навч. програмами» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

65. Цар Юлія «Медіакомпетенція як КЗ ЛОР 8 год Навчання за Інституційна Упродовж Регіональне замовлення 



Миронівна засіб створення 

середовища культурного 

й духовного зростання 

молоді» 

«ЛОІППО" програмою 

підвищення 

кваліфікації 

(дистанційна) 2023 року за кошти обласного 

бюджету 

66. Цюпер 

Мирослав  

Володимиров. 

«Особливості викладання 

інформатики 5 класі в 

умовах НУШ» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

67. Чень Марія 

Яківна 

«Впровадження 

Державного стандарту 

базової середньої освіти 

та модельних програм 

математичної галузі» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

68. Шелепетень 

Ірина 

Миколаївна 

«Педагогіка партнерства – 

шлях до якісної освіти» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30  год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

69. Шпарій Наталія 

Володимирівна 

«Тенденції навчання хімії 

в Новій українській 

школі» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

70. Шпарій Олег 

Михайлович 

«Методика викладання 

теми «Алгоритмізація і 

програмування» в курсі 

інформатики базової 

школи» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

71. Щепаняк 

Мирон 

Степанович 

«Методи управління 

власними емоційними 

станами» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(очна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

72. Юзич Наталія 

Романівна 

«Нові орієнтири мовно-

літературної освіти: 

діяльнісний підхід до 

навчання зарубіжної 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 



літератури в 5-6 класах 

НУШ» 

73. Яж Любов 

Андріївна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

74. Ярош Любов 

Володимирівна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

75. Яцишин 

Романа 

Ярославівна 

«Екологічна грамотність 

та популяризація 

здоров`язбереження  в 

сучасному освітньому 

просторі» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО" 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

76. Яцук  

Наталія 

Юріївна 

«Мотивація та 

стимулювання учнів у 

класах з інклюзивним 

навчанням» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
8 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна 

(дистанційна) 
Упродовж 

2023 року 

Регіональне замовлення 

за кошти обласного 

бюджету 

 

 

Голова педагогічної ради                                             Галина ОГОНОВСЬКА 

                                        Секретар                                                                           Наталія ГРИНИК 

 

 


