
                                                                                                    

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням педагогічної ради 

від 24.12.2021 р. протокол №5/4 

  

                                                         ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН 

                                                            підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік 

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича 

 

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію - 64 осіб. 

№ 

з/п 

Напрям Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

Примітка 

1. Модуль 5: «Психолого-педагогічні та інклюзивні особливості організації освітнього 

процесу» 

ІППОЧО 9 осіб  

2. Біологія: Модуль 1 «Формування предметних біологічних компетенцій та реалізація 

міжпредметних зв’язків» 

ІППОЧО 1 особа  

3. Математика: Модуль 1: «Інноваційні підходи щодо викладання математики в закладах 

освіти» 

ЧНУ ім. Юрія 

Федьковича 
1 особа  

4. Практична психологія та соціальна педагогіка: Модуль 1 «Алгоритми професійної 

діяльність працівника психологічної служби в освітньому просторі» 

ІППОЧО 2 особи  

5. Практична психологія та соціальна педагогіка: Модуль 2 «Теорія та практика 

застосування методів арт-терапії та арт-педагогіки в освітньому просторі» 

ІППОЧО 1 особа  

6. Логопедія: Модуль 3. «Застосування сучасного змісту освіти, методик та технологій 

навчання вчителів- логопедів» 

ІППОЧО 1 особа  

7. Початкові класи: Модуль 3 «Застосування сучасного змісту освіти, методик та 

технологій навчання в освітньому процесі початкової школи» 

ІППОЧО 13 осіб  

8. Українська мова та література: Модуль 2 «Застосування сучасного змісту освіти, 

методик та технологій навчання української мови та літератури, українознавства» 

ІППОЧО 1 особа  

9. Англійська мова: Модуль 3. «Освітня діяльність учителя та учнів в контексті 

опанування навчальним матеріалом у його практичному застосуванні» 

ІППОЧО 5 осіб  

10. Зарубіжна література: Модуль 3. «Управління освітнім процесом викладання 

зарубіжної літератури» 

ІППОЧО 1 особа  

11. Математика: Модуль 3: «Проектування траєкторії розвитку професійної 

компетентності учителя математики» 

ІППОЧО 2 особи  

12. Інформатика: Модуль 3 «Безперервний професійний розвиток вчителя інформатики» ІППОЧО 2 особи  

13. Інформатика: Модуль 2 «Інноваційні технології навчання інформатики в закладах 

загальної середньої та фахової передвищої освіти» 

ЧНУ імені Юрія 

Федьковича 
1 особа  



14. Біологія: Модуль 3 «Безперервний професійний розвиток вчителя біології» ІППОЧО 1 особа  

15. Фізика: Модуль 3 «Безперервний професійний розвиток вчителя фізики та астрономії» ІППОЧО 1 особа  

16. Географія: Модуль 3.  «Безперервний професійний розвиток вчителя географії» ІППОЧО 1 особа  

17. Хімія: Модуль 3 «Безперервний професійний розвиток вчителя хімії» ІППОЧО 2 особи  

18. Музичне мистецтво: Модуль 3 «Управління в організації і планування роботи 

музичного керівника ЗДО» 

ІППОЧО 1 особа  

19. Трудове навчання: Модуль 3 «Безперервний професійний розвиток вчителя трудового 

навчання» 

ІППОЧО 1 особа  

20. Образотворче мистецтво: Модуль 3 

«Управління освітнім процесом викладання образотворчого мистецтва та мистецтва» 

ІППОЧО 1 особа  

21. Фізична культура: Модуль 3 «Застосування сучасного змісту освіти, методик та 

технологій навчання на уроках фізичної культури» 

ІППОЧО 2 особи  

22. Фізична культура: «Теорія і методика фізичного виховання і спорт» 

 

ЧНУ імені Юрія 

Федьковича 
1 особа  

23. Історія: Модуль 3. «Управління освітнім процесом викладання історії, правознавства, 

громадянської освіти» 

ІППОЧО 1 особа  

24. Інклюзивне навчання:Модуль 2: «Безперервний професійний розвиток асистентів 

вчителів» 

ІППОЧО 3 особи  

25 Інклюзивне навчання: Модуль 3: «Застосування сучасного змісту освіти, методик та 

технологій навчання асистентів вчителів» 

ІППОЧО 3 особи  

26. Інклюзивне навчання: Модуль 1: «Забезпечення права на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами» 

ІППОЧО 2 особа  

27. ГПД: Модуль 3. «Застосування сучасного змісту освіти, методик та технологій у 

навчанні вихованців групи продовженого дня» 

ІППОЧО 2 особи  

28.  Бібліотекарі: Модуль 3 «Управління в організації і плануванні виховної роботи 

освітнього закладу та координації діяльності бібліотекаря ЗЗСО» 

ІППОЧО 1 особа  

29. Секретар-діловод: Модуль 1 «Методико-нормативна основа діловодства. Документація 

та процес організації роботи з документами.» 

ІППОЧО 1 особа  

 

 

Заступниця директорки з навчальної роботи                      _____________________                           Татарин Л.М. 

  


