
                                                                                                                                                                                                  Додаток 1 

                                                                                                                                                                                  Рішення педагогічної ради(онлайн) 

                                                                                                                                                                                  від 24.12.2021 року (протокол № 5/2) 

РЕЗУЛЬТАТИ 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 2021 рік 

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича 
 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 
кваліфікації 

Обсяг 

(трива 

лість) 

Вид Форма 

(форми) 

Строки Вартість та 

джерела 

фінасування 

Примітка 

(посада, 

№ посві-

дчення) 

1. Сичова Оксана  

Юріївна 

 

Модуль 1: «Формування управлінсько-

правової компетентності сучасного 

керівника закладу загальної середньої 

освіти» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Директорка 

закладу, 

№4751 

2. Іричук Ганна  

Григорівна 

 

 

Модуль 1:«Формування управлінської 

компетентності сучасного 

заступника директора з навчальної, 

начально-виховної роботи ЗЗСО у 

світлі сучасних законодавчих змін» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Заступниця 

директорки 

з НР, 

№3960 

3. Татарин Людмила 

Матвіївна 

 

 

Модуль 1:«Формування управлінської 

компетентності сучасного 

заступника директора з навчальної, 

начально-виховної роботи ЗЗСО у 

світлі сучасних законодавчих змін» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Заступниця 

директорки 

з НР, 

№3978 

4. Козачук Анна  

Дмитрівна 

 

 

Модуль 1: «Нормативно-правове 

забезпечення діяльності заступника 

директора з виховної роботи ЗЗСО та 

управлінський менеджмент» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Заступниця 

директорки 

з ВР, 

№3026 

5. Юрійчук Руслана 

Валеріївна 

Модуль 1:«Організація масових 

заходів, відзначення державних та 

народних свят»  

ЧНУ 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Педагог-

організатор

№4041 

6. Швейка Оксана 

Миколаївна 

 

Модуль 1: «Алгоритми професійної 

діяльності працівника психологічної 

служби в освітньому просторі». 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Практичний 

психолог, 

№6112 

7. Мицкан Анна  

Юріївна 

Модуль 1: «Алгоритми професійної 

діяльності працівника психологічної 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

Інституційна(

змішана, 

Впродов

ж року 

За кошти 

державного 

Соціальний 

педагог, 



служби в освітньому просторі». підвищення 

кваліфікації 

дистанційна, 

очна) 

(10 днів) бюджету №7930 

8. Кудрик Людмила 

Олексіївна 

 

 

Модуль 2: «Психолого-педагогічний 

супровід осіб з порушеннями 

мовленнєвого розвитку» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Логопед, 

№5967 

9. Петрищук 

Євдокія Власіївна 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№6151 

10. Радченко Галина  

Петрівна 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№6153 

11. Старух  Світлана 

Григорівна 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№6158 

12. Луканюк Олена 

Сидорівна 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№6147 

13. Двойних Галина 

Василівна  

 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№1880 

14. Попадюк Ольга 

Іванівна 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№9970 

15. Чорней Катерина 

Лукашівна 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 



 

 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

кваліфікації очна) №6165 

16. Тарновецька 

Роксолана 

Василівна 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№5735 

17. Клим Лілія  

Миколаївна 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№6145 

18. Федоращак Рімма 

Дмитрівна 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№1897 

19. Ткачук Світлана 

Степанівна 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№6160 

20. Пріц  Ірина 

Григорівна 

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів як одного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№6152 

21. Горюк Оксана 

Дмитрівна  

 

 

Модуль 2:«Розвиток професійних 

компетентностей вчителя початкових 

класів якодного з найвагоміших 

чинників успішного здійснення 

освітніх реформ» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вчителька 

початкової 

школи, 

№1868 

22. Артемчук Галина 

Іванівна 

 

Модуль 2: «Сучасний урок української 

мови і літератури, українознавства» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Українська 

мова та 

література 

№389 

23. Кузьменюк  Ольга 

Михайлівна  

Модуль 2: «Сучасний урок української 

мови і літератури, українознавства» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

Інституційна(

змішана, 

Впродов

ж року 

За кошти 

державного 

Українська 

мова та 



 підвищення 

кваліфікації 

дистанційна, 

очна) 

(10 днів) бюджету література 

№6209 

24. Підопригора  

Олена Василівна 

 

Модуль 2: «Сучасний урок української 

мови і літератури, українознавства» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Українська 

мова та 

література 

№6252 

25. Беженар Наталія 

Михайлівна  

 

 

Модуль 2: «Сучасний урок української 

мови і літератури, українознавства» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Українська 

мова та 

література 

№3164 

26. Шпинтюк Руслана 

Георгіївна  

 

Модуль 2: «Сучасний урок української 

мови і літератури, українознавства» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Українська 

мова та 

література 

№6227 

27. Сахро  Олена  

Сергіївна 

 

Модуль 2:«Компетентнісний підхід, 

особливості його застосування. 

Дитиноцентрована модель навчання» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Англійська 

мова, 

№1731 

28. Гаврилюк Оксана 

Савеліївна 

 

 

Модуль 2:»Компетентнісний підхід, 

особливості його застосування. 

Дитиноцентрована модель навчання» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Англійська 

мова, 

№1051 

29. Панасенко Марія  

Юріївна 

 

 

Модуль 2:»Компетентнісний підхід, 

особливості його застосування. 

Дитиноцентрована модель навчання» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Англійська 

мова, 

№1063 

30. Сергій Яніна  

Іванівна 

 

 

Модуль 2:»Компетентнісний підхід, 

особливості його застосування. 

Дитиноцентрована модель навчання» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Англійська 

мова, 

№2556 

31. Гожда  Таїса  

Ярославівна 

 

 

Модуль 2:»Компетентнісний підхід, 

особливості його застосування. 

Дитиноцентрована модель навчання» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Англійська 

мова, 

№481 

32. Клим Ганна  

Георгіївна 

 

Модуль 2: «Сучасні підходи до аналізу 

художнього твору в контексті Нової 

української школи» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Зарубіжна 

література, 

№6615 

33. Федик Наталія 

Миколаївна 

Модуль 2: «Проектування троєкторії 

розвитку професійної компетентності 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

Інституційна(

змішана, 

Впродов

ж року 

За кошти 

державного 

Математика 
№1205 



 

 

вчителя математики» підвищення 

кваліфікації 

дистанційна, 

очна) 

(10 днів) бюджету 

34. Ямбор  Наталія 

Василівна 

 

 

Модуль 2: «Проектування троєкторії 

розвитку професійної компетентності 

вчителя математики» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Математика

№4067 

35. Огданський 

Сергій 

Васильович 

 

Модуль 2: «Компетентнісний підхід до 

викладання інформатики в закладах 

освіти» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Інформатика 

№2142 

36. Ізбінський 

Олександр 

Дмитрович 

Тема: «Актуальні проблеми вивчення 

інформатики в закладах загальної 

середньої та 

фахової передвищої освіти» 

ЧНУ імені 

Юрія 
Федьковича 

30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Інформатика 

№180 

37. Клим Олександр 

Валерійович 

 

Модуль 2: «Компетентнісний підхід до 

викладання інформатики в закладах 

освіти» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Інформатика

№8235 

38. Фочук Оксана 

Дмитрівна  

 

Модуль 2: «Реалізація 

компетентнісного підходу на біології 

ЗЗСО» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Біологія, 

№2320 

39. Козак Оксана  

Георгіївна 

 

Модуль 2: «Реалізація 

компетентнісного підходу на уроках 

фізики та астрономії» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Фізика та 

астрономія, 

№7508 

40. Тороус Наталія  

Василівна 

 

Модуль1: «Сучасні методи та підходи 

до формування здорового способу 

життя» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Основи 

здоров’я, 

№3801 

41. Гайдук Наталія 

Михайлівна 

 

Модуль 2: «Сучасні підходи до 

використання інноваційних технологій 

на уроках географії» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Географія, 

№8476 

 

42. Самборська Діана 

Михайлівна 

 

Модуль 2: «Реалізація 

компетентнісного підходу на уроках 

хімії» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Хімія, 

№3439 

43. Колотило Микола  

Ілліч 

Модуль 2: «Реалізація 

компетентнісного підходу на уроках 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

Інституційна(

змішана, 

Впродов

ж року 

За кошти 

державного 

Хімія, 

№1472 



 хімії» підвищення 

кваліфікації 

дистанційна, 

очна) 

(10 днів) бюджету 

44. Беженар Сергій  

Іванович 

 

Модуль 2: «Образотворче мистецтво 

як складова система освіти. Сучасні 

підходи до викладання образотворчого 

мистецтва в ЗЗСО» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Музичне 

мистецтво, 

№4297 

 

45. 

Фартушняк 

Світлана 

Святославівна 

 

Модуль 1 «Сучасні інноваційні 

технології на уроках трудового 

навчання (технології)» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Трудове 

навчання, 

№5525 

46. Кіцул Людмила 

Георгіївна 

 

 

Модуль 1 «Сучасні інноваційні 

технології на уроках трудового 

навчання (технології)» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Образотворч

е мистецтво, 

№4587 

47. Громяк Світлана 

Михайлівна  

 

 

Модуль 2: «Варіативний модуль 

Футбол» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Фізична 

культура, 

№5809 

48. Пустовий 

Олександр 

Володимиров 

 

Тема: «Фізичне виховання сучасної 

дитини: реалії та виклик сьогодення» 

ЧНУ імені 

Юрія 

Федьковича 

30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Фізична 

культура, 

№616 

49. Іванюк Денис 

Миколайович  

 

 

Модуль 2: «Варіативний модуль 

Футбол» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Фізична 

культура, 

№6455 

50. Ковалюк Петро 

Михайлович  

 

Модуль 1: «Компетентнісний підхід до 

викладання історії в закладах загальної 

середньої, професійної освіти і ВНЗ І-

ІІ рівнів акредитації в умовах переходу 

до Нової української школи» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Історія, 

№381 

51. Пилипюк Орися  

Юріївна 

Модуль 2: «Інтеграція шкільних курсів 

всесвітньої, вітчизняної та 

регіональної історії: від античності до 

сьогодення» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Історія, 

№8446  

52. Мельник Аліна  

Дмитрівна 

Модуль 1: «Забезпечення права на 

освіту дітей з особливими освітніми 

потребами» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Асистент 

вчителя, 

№2694 



53. Марчук Любов 

Святославівна 

Модуль 2: «Організація освітнього 

процесу в інклюзивних закладах 

освіти» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Асистент 

вчителя, 

№385 

54. Майстрюк Ольга 

Василівна 

Модуль 2: «Організація освітнього 

процесу в інклюзивних закладах 

освіти» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Асистент 

вчителя, 

№2693 

55. Колотило Ірина 

Валеріївна 

Модуль 1: «Забезпечення права на 

освіту дітей з особливими освітніми 

потребами» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Асистент 

вчителя, 

№9267 

56. Гаврилюк Оксана 

Дмитрівна 

Модуль 1: «Забезпечення права на 

освіту дітей з особливими освітніми 

потребами» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Асистент 

вчителя, 

№9260 

57. Колотило Ірина 

 Іванівна 

Модуль 1: «Забезпечення права на 

освіту дітей з особливими освітніми 

потребами» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Асистент 

вчителя, 

№381 

58. Тонієвич Ніна  

Іванівна 

Модуль 1: «Сучасний стан та 

перспективи розвитку початкової 

освіти» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вихователь 

ГПД, 

№8951 

 

59. Чолан Олена  

Олегівна  
Модуль 1: «Сучасний стан та 

перспективи розвитку початкової 

освіти» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Вихователь 

ГПД, 

№4850 

60. Муха Марія  

Василівна 

 

Модуль 2:«Медіакультура в 

бібліотечному просторі» 

ІППОЧО 30 год. Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Інституційна(

змішана, 

дистанційна, 

очна) 

Впродов

ж року 

(10 днів) 

За кошти 

державного 

бюджету 

Бібліотекар 

№637  

 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                   Додаток 1 

                                                                                                                                                                                  Рішення педагогічної ради(онлайн) 

                                                                                                                                                                                  від 24.12.2021 року (протокол № 5/3) 

 

Результати самоосвіти (інформальної освіти)  

щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів ім. Юрія Федьковича 

 

№ 

з/

п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

 

Посада 

Програма 

підвищення 

кваліфікації 

Тематика 

підвищення 

кваліфікації 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

 

Свідоцтво, 

сертифікат 

 

Кількість 

годин 

 

Всього 

Ознайом 

лення 

(підпис) 

1. Поп’юк Анастасія Михайлівна Асистент 

вчителя 

Для педагогів та 

керівників шкіл 

«Школа для 

всіх» 

ТзОВ 

«ЕДЮКЕШНАЛ 

ЕРА» 

сертифікат 

від 10.12.2021 

№297-2776  

30  

 

50 

 

Для педагогів та 

керівників шкіл 

«Інклюзивна 

освіта: коротко 

про 

найважливіше» 

ТОВ «На Урок» сертифікат  

від 07.12.2021 

№ОК17-822725 

20 

2. Друк Наталія Вікторівна Асистент 

вчителя 

Для педагогів та 

керівників шкіл 

«Школа для 

всіх» 

ТзОВ 

«ЕДЮКЕШНАЛ 

ЕРА» 

сертифікат 

від 26.10.2021 

№03107791  

30  

 

40 

 

«Трирівнева 

модель 

підтримки дітей 

з ООП в умовах 

інклюзивного 

навчання» 

ІППОЧО Сертифікат  

від 05.11.2021 

№02125697/222

1/21 

10 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
 


