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    ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

 ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ   

НА 2023 РІК 

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищують 

кваліфікацію в 2023 році -   33 осіб 

№ 

з/п 

Напрям Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

1. Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, технологій) 

Івано-Франківський 

обласний інститут 

післядипломної педагогічної 

освіти, 

предметні курси  

10 

2. Розвиток професійних 

компетентностей (знання 

навчального предмета, 

фахових методик, технологій) 

Студія онлайн освіти  Ед-

Ера 

Тематика:  

«Сміливі навчати» 

4 

3. Знання основ корекційної 

освіти (тифлопедагогіки) 

щодо провадження 

освітнього процесу для  

здобувачів освіти з 

особливими освітніми 

потребами зумовленими 

порушенням психофізичного  

розвитку (зору, слуху, 

опорно-рухового апарату та 

інтелектуальними 

порушеннями) 

Інститут спеціальної 

педагогіки та психології 

ім.М.Ярмаченка 

Тематика: «Психолого-

педагогічний супровід учнів 

з порушенням зору в 

освітньому середовищі»  

1 

4. Розвиток професійних 

компетентностей; 

формування у здобувачів 

освіти спільних для 

ключових компетентностей 

ГО «Освіторія» та МОН 

Тематика: «НУШ: базова 

середня освіта» 

2 



вмінь, визначених частиною 

першою статті  

12 Закону України "Про 

освіту" 

5. Забезпечення в освітньому 

процесі системного 

психолого-педагогічного 

супроводу з урахуванням 

стану здоров’я, особливостей 

психофізичного розвитку 

здобувачів освіти. 

ІМЗО та ГО «Прометеус» 

Тематика: «Перша 

психологічна допомога у час 

війни» 

6 

 

 

6. Забезпечення в освітньому 

процесі системного 

психолого-педагогічного 

супроводу з урахуванням 

стану здоров’я, особливостей 

психофізичного розвитку 

здобувачів освіти. 

 

Студія онлайн освіти  Ед-

Ера 

Тематика: «Безпечний 

простір (онлайн-курс про 

організацію безпечного 

психосоціального 

освітнього простору для 

вчителів і дітей)» 

5 

7. Забезпечення в освітньому 

процесі системного 

психолого-педагогічного 

супроводу з урахуванням 

стану здоров’я, особливостей 

психофізичного розвитку 

здобувачів освіти. 

 

Студія онлайн освіти  Ед-

Ера 

Тематика: 

«Знати як допомогти 

(онлайн курс про базові 

принципи психології для 

роботи з травмами дітей та 

дорослих)» 

1 

8. Здобуття вищої освіти Прикарпатський 

національний університет 

ім.В.Стефаника 

1 

9. Розвиток управлінської 

компетентності  

Студія онлайн освіти  Ед-

Ера 

Тематика: «Безпечний 

простір (онлайн-курс про 

організацію безпечного 

психосоціального 

освітнього простору для 

вчителів і дітей» 

3 
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