
ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 

з/п ПІБ (повністю)
Суб"єкт підвищення 

кваліфікації

Напрям підвищення 

кваліфікації
Тематика Обсяг Вид Форма Вартість

1 Якимів Оксана Студія онлайн освіти              

Ед-Ера

Розвиток управлінської 

компетентності

Безпечний простір (онлайн-курс 

про організацію безпечного 

психосоціального освітнього 

простору для вчителів і дітей)

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

2 Вербовецька Оксана ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Вчитель початкової школи 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

3 Дацьо Надія Студія онлайн освіти              

Ед-Ера

Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Безпечний простір (онлайн-курс 

про організацію безпечного 

психосоціального освітнього 

простору для вчителів і дітей)

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

4 Фолис Галина ІПОКУБГ Розвиток управлінської 

компетентності

Стратегічне та тактичне планування 

як інструмент інноваційного 

розвитку закладу

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

власні кошти

5 Беч Іван ІМЗО, ГО Прометеус Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Перша психологічна допомога у 

час війни
30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

6 Важна Галина ГО Ед-Ера, ГО Освіторія Розвиток професійних 

компетентностей

1) Онлайн - курс про те, як 

залюбитись в українську                         

2) Вчителювання в час кризи           

3) Нова українська школа: ключі 

до змін

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

7 Василів Іван ІМЗО, ГО Прометеус Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Перша психологічна допомога у 

час війни
30 год,                   

1 ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

8 Вітюк Тетяна ІМЗО, ГО Прометеус Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Перша психологічна допомога у 

час війни
30 год,                   

1 ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

9 Воробець Юлія ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Вчитель початкової школи 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

10 Вербовецька Ірина Прикарпатський 

національний університет 

ім.В.Стефаника

Розвиток професійних 

компетентностей

Фізична культура навчання в 

університеті

11 Гайнюк Марія Студія онлайн освіти              

Ед-Ера

Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Знати як допомогти (онлайн курс 

про базові принципи психології 

для роботи з травмами дітей та 

дорослих )

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

12 Гірна Тетяна Студія онлайн освіти              

Ед-Ера

Розвиток професійних 

компетентностей

Сміливі навчати (онлайн-курс

про вчителювання

у час кризи)

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

13 Гладун Ілона ГО Ед-Ера, ГО Освіторія Розвиток професійних 

компетентностей

1) Онлайн - курс про те, як 

залюбитись в українську                         

2) Вчителювання в час кризи           

3) Нова українська школа: ключі 

до змін

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

14 Гошовський Василь Освітня платформа 

"Прометеус"

Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Перша домедична допомога у час 

війни. Перша психологічна 

допомога у час війни.  

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

15 Губернат Мирослава МОН та ГО Освіторія Розвиток професійних 

компетентностей

НУШ: базова середня освіта 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

16 Досяк Тетяна Освітня платформа 

"Прометеус", EdEra

Розвиток професійних 

компетентностей

1. Успішне вчителювання – 

прості рецепти на щодень;                 

2. Наука про навчання: Що має 

знати кожен вчитель?              3. 

Вчителювання в час кризи 

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

17 Ковдриш Ірина Освітня платформа 

"Прометеус"

Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Перша домедична допомога у час 

війни. Перша психологічна 

допомога у час війни.

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно
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18 Слюсаренко Лілія ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Учитель-логопед 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

19 Китчак Софія ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Вихователь закладу освіти 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

20 Іванів Христина Освітня платформа 

"Прометеус"

Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Перша домедична допомога у час 

війни. Перша психологічна 

допомога у час війни.

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

21 Левкович Петро Прометеус Розвиток професійних 

компетентностей

 Перша домедична допомога у 

час війни
30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

22 Літвінова Тетяна Студія онлайн освіти              

Ед-Ера

Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Безпечний простір (онлайн-курс 

про організацію безпечного 

психосоціального освітнього 

простору для вчителів і дітей)

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

23 Люклян Михайло ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Учитель математики 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

24 Мальон Леся МОН та ГО Освіторія Розвиток професійних 

компетентностей

НУШ: базова середня освіта 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

25 Мальон Ярослав ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Вихователь закладу освіти 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

26 Матюшенко Оксана ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Вихователь закладу освіти 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

27 Мельник Наталія ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Вчитель початкової школи 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

28 Павлів Світлана Студія онлайн освіти              

Ед-Ера

Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Безпечний простір (онлайн-курс 

про організацію безпечного 

психосоціального освітнього 

простору для вчителів і дітей)

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

29 Пинів Оксана Студія онлайн освіти              

Ед-Ера

Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Безпечний простір (онлайн-курс 

про організацію безпечного 

психосоціального освітнього 

простору для вчителів і дітей)

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

30 Паньків Лілія ІСППС ім Ярмаченка 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

Психолого-педагогічний 

супровід учнів з порушенням 

зору в освітньому середовищі

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

 договір з ІСПіП 

ім.Ярмаченка

31 Федунів Оксана ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Вчитель початкової школи 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

32 Фолис Степан ІФОІППО Розвиток професійних 

компетентностей

Вихователь закладу освіти 30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

договір з 

ІФОІППО

33 Шмальцер Наталія Студія онлайн освіти              

Ед-Ера

Забезпечення в освітньому 

процесі системного психолого-

педагогічного супроводу з 

урахуванням стану здоров’я, 

особливостей психофізичного 

розвитку здобувачів освіти.

Безпечний простір (онлайн-курс 

про організацію безпечного 

психосоціального освітнього 

простору для вчителів і дітей)

30 год, 1 

ЄКТС 

курс онлайн 

навчання

безкоштовно

Відповідальна особа - заступник директора з НМР                         Надія ДАЦЬО


