
 
 

 

ВИЖНИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

 І–ІІІ СТУПЕНІВ ІМ. ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА 

Вижницької міської ради 

Вижницького району Чернівецької області 

 

                                                         НАКАЗ 

28.12.2020                             №403  

Про підсумки виконання плану-графіка  

підвищення кваліфікації педагогічних  

працівників Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

ім. Юрія Федьковича за 2020 рік 

 

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 04.03.2020 

року №1/9-141 «Щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти» та перспективного плану роботи школи 

2020-2021 н.р. у визначені терміни проходження педагогічними кадрами 

підвищення кваліфікації було охоплено 65(100%) педагогічних працівників.   

 

Виходячи із вищесказаного,  

 

НАКАЗУЮ:  

1. Затвердити результати проходження курсів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників школи у 2020 році. (додаток 1) 

2. Визнати результати самоосвіти (інформальної освіти) щодо 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників Вижницького ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів ім. Юрія Федьковича (додаток 2). 

3. Заступнику директора з навчальної роботи Татарин Л.М. своєчасно 

коригувати план-графік курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

4. Керівникам шкільних методичних об’єднань  планувати обмін 

досвідом вчителів, які пройшли курси підвищення кваліфікації.  

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора  з навчальної  Татарин Л.М. 

 

Директор закладу                                     Сичова О.Ю. 

  



                                                                                                                                                                                                   Додаток 1 

                                                                                                                                                                                  Рішення педагогічної ради(онлайн) 

                                                                                                                                                                                  від 24.12.2020 року (протокол № 6/2) 

РЕЗУЛЬТАТИ 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2020 рік 

Вижницького ЗЗСО І-ІІІ ступенів імені Юрія Федьковича 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я,  

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищенн

я 

кваліфіка

ції 

Обсяг 

(трива 

лість) 

Вид Форма 

(форми) 

Строки Приміт

ка 

(№ 

посві-

дчення) 

1. Сичова Оксана Юріївна 

 

 

 

 

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. Директор 

школи 

(Історія) 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№7412 

2. Іричук Ганна Григорівна 

 

 

 

 

Модуль 1 «Сучасні інноваційні 

технології на уроках трудового 

навчання (технології)» 

ІППОЧО 30 год. Заступник 

директора з 

НР 

(Трудове 

навчання) 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№4352 

3. Татарин Людмила 

Матвіївна 

 

 

 

Модуль 1: «Моя сім’я і  родина: 

український традиційний 

аспект». 

ІППОЧО 30 год. Заступник 

директора з 

НВР 

(Християнс

ька етика) 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№159 



4. Козачук Анна Дмитрівна 

 

 

 

Модуль 1: «Організація 

масових заходів, відзначення 

державних та народних свят». 

ІППОЧО 30 год. Заступник 

директора з 

ВР 

(Педагог-

організатор

) 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№4248 

5. Юрійчук Руслана 

Валеріївна 

 

 

 

Модуль 1: Теоретичні та 

практичні основи 

конструювання уроку 

математики з компетентнісним 

підходом. 

ІППОЧО 30 год. Педагог-

організатор 

(Математи

ка)  

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№6195 

6. Муха Марія Василівна 

 

 

 

Модуль 1. «Модель шкільної 

бібліотеки Нової української 

школи» 

ІППОЧО 30 год. Бібліотекар  дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№9074 

7. Петрищук Євдокія 

Власіївна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8513 

8. Радченко Галина Петрівна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8515 

9. Старух  Світлана 

Григорівна 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 



 

 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

школи №8536 

10. Луканюк Олена Сидорівна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8510 

11. Двойних Галина 

Василівна  

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№7621 

12. Попадюк Ольга Іванівна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

(№4686

) 

№8529 

13. Чорней Катерина 

Лукашівна 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8541 



 початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

14. Тарновецька Роксолана 

Василівна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8518 

15. Клим Лілія Миколаївна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№70 

16. Федоращак Рімма 

Дмитрівна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№6914 

17. Петрук Мар’яна Петрівна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8514 



освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

18. Ткачук Світлана 

Степанівна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8537 

19. Пріц  Ірина Григорівна 

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8530 

20. Горюк Оксана Дмитрівна  

 

 

 

Модуль 1. «Зміст початкової 

освіти у вимірі сьогодення: 

Концепція Нової української 

школи, Державний стандарт 

початкової освіти, Типові 

освітні програми, 

структура  НУШ. Професійний 

стандарт учителя початкових 

класів» 

ІППОЧО 30 год. Вчитель 

початкової 

школи 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№3524 

21. Артемчук Галина Іванівна 

 

 

 

Модуль 1: «Реалізація 

змістових ліній мовного та 

літературного компонентів 

Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої 

освіти (освітня галузь «Мови і 

ІППОЧО 30 год. Українська 

мова та 

література 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№6824 



літератури») в новій 

українській школі». 

22. Кузьменюк  Ольга 

Михайлівна  

 

 

 

Модуль 1: «Реалізація 

змістових ліній мовного та 

літературного компонентів 

Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої 

освіти (освітня галузь «Мови і 

літератури») в новій 

українській школі». 

ІППОЧО 30 год. Українська 

мова та 

література 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№6823 

23. Підопригора  Олена 

Василівна 

 

 

 

Модуль 1: «Реалізація 

змістових ліній мовного та 

літературного компонентів 

Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої 

освіти (освітня галузь «Мови і 

літератури») в новій 

українській школі». 

ІППОЧО 30 год. Українська 

мова та 

література 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№6855 

24. Беженар Наталія 

Михайлівна  

 

 

 

Модуль 1: «Реалізація 

змістових ліній мовного та 

літературного компонентів 

Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої 

освіти (освітня галузь «Мови і 

літератури») в новій 

українській школі». 

ІППОЧО 30 год. Українська 

мова та 

література 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№5256 

25. Шпинтюк Руслана 

Георгіївна  

 

 

 

Модуль 1: «Реалізація 

змістових ліній мовного та 

літературного компонентів 

Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої 

освіти (освітня галузь «Мови і 

літератури») в новій 

українській школі». 

ІППОЧО 30 год. Українська 

мова та 

література 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№6220 

26. Сахро  Олена Сергіївна 

 

 

 «Як викладати англійську мову 

в епоху цифрових технологій» 
Комунікат

ивна 

30 год. Англійська 

мова 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 



 мовна 

академія 

«CLA» 

№0000

06 

27. Гаврилюк Оксана 

Савеліївна 

 

 

 

Модуль 1: «Нові професійні 

цінності, ролі і завдання 

сучасного учителя іноземних 

мов Нової української школи». 

ІППОЧО 30 год. Англійська 

мова 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№5080 

28. Панасенко Марія Юріївна 

 

 

 

Модуль 1: «Нові професійні 

цінності, ролі і завдання 

сучасного учителя іноземних 

мов Нової української школи». 

ІППОЧО 30 год. Англійська 

мова 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№5078 

29. Сергій Яніна Іванівна 

 

 

 

Модуль 1: «Нові професійні 

цінності, ролі і завдання 

сучасного учителя іноземних 

мов Нової української школи». 

ІППОЧО 30 год. Англійська 

мова 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№5079 

30. Гожда  Таїса Ярославівна 

 

 

 

Модуль 1: «Нові професійні 

цінності, ролі і завдання 

сучасного учителя іноземних 

мов Нової української школи». 

ІППОЧО 30 год. Англійська 

мова 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№6299 

31. Клим Ганна Георгіївна 

 

 

 

Модуль 1: «Компетентнісний 

підхід у викладанні зарубіжної 

літератури». 

ІППОЧО 30 год. Зарубіжна 

література 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8313 

32. Крейтер Алла Іванівна 

 

 

 

Модуль 1: Теоретичні та 

практичні основи 

конструювання уроку 

математики з компетентнісним 

підходом. 

ІППОЧО 30 год. Математи

ка 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№4984 

33. Федик Наталія 

Миколаївна 

 

 

 

Модуль 1: Теоретичні та 

практичні основи 

конструювання уроку 

математики з компетентнісним 

підходом. 

ІППОЧО 30 год. Математи

ка 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№1382 

34. Ямбор  Наталія Василівна 

 

Модуль 1: Теоретичні та 

практичні основи 
ІППОЧО 30 год. Математи

ка 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 



 

 

конструювання уроку 

математики з компетентнісним 

підходом. 

№4985 

35. Огданський Сергій 

Васильович 

 

 

 

Модуль 1. «Програмування в 

школі через розвиток 

компетентності навчання 

впродовж життя» 

ІППОЧО 30 год. Інформати

ка 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№4325 

36. Ізбінський Олександр 

Дмитрович 

 

 

 

Модуль 1. «Програмування в 

школі через розвиток 

компетентності навчання 

впродовж життя» 

ІППОЧО 30 год. Інформати

ка 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№2301 

37. Клим Олександр 

Валерійович 

 

 

 

Модуль 1. «Програмування в 

школі через розвиток 

компетентності навчання 

впродовж життя» 

ІППОЧО 30 год. Інформати

ка 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№9901 

38. Василевська Зіна 

Танасіївна 

 

 

 

Модуль 1: «Сучасні інноваційні 

технології на уроках біології та 

екології». 

ІППОЧО 30 год. Біологія дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№5371 

39. Фочук Оксана Дмитрівна  

 

 

 

Модуль 1: «Сучасні інноваційні 

технології на уроках біології та 

екології». 

ІППОЧО 30 год. Біологія дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8275 

40. Мерещук Ігор Миколайович 

 

 

 

Модуль 1: «Викладання фізики 

та астрономії у сучасному 

закладі освіти" 

ІППОЧО 30 год. Фізика та 

астрономія 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№2360 

41. Медецька Марія 

Василівна  

 

 

 

Модуль 1: «Викладання фізики 

та астрономії у сучасному 

закладі освіти" 

ІППОЧО 30 год. Фізика та 

астрономія 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№6408 



42. Тороус Наталія Василівна 

 

 

 

Модуль 1. 

«Формування  предметних 

географічних компетенцій   

та реалізація міжпредметних 

зв’язків» 

 

ІППОЧО 30 год. Основи 

здоров’я 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№7861 

43. Гайдук Наталія 

Михайлівна 

 

 

 

Модуль 1. 

«Формування  предметних 

географічних компетенцій   

та реалізація міжпредметних 

зв’язків» 

 

ІППОЧО 30 год. Географія дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№3556 

44. Самборська Діана 

Михайлівна 

 

 

 

Модуль 1. «Сучасні інноваційні 

технології на уроках хімії» 
ІППОЧО 30 год. Хімія дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8688 

45. Колотило Микола Ілліч 

 

 

 

Модуль 2: «Реалізація 

компетентнісного підходу на 

уроках хімії» 

ІППОЧО 30 год. Хімія дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8681 

46. Фартушняк Світлана 

Святославівна 

 

 

Модуль 1: «Зміст шкільної 

мистецької освіти у викликах 

сьогодення. Сучасні підходи до 

викладання музичного 

мистецтва в закладах загальної 

середньої освіти». 

ІППОЧО 30 год. Трудове 

навчання  

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№2209 

47. Кіцул Людмила Георгіївна 

 

 

 

Модуль 1: «Зміст шкільної 

мистецької освіти у викликах 

сьогодення. Сучасні підходи до 

викладання музичного 

мистецтва в закладах загальної 

середньої освіти». 

ІППОЧО 30 год. Трудове 

навчання 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№2208 

48. Громяк Світлана 

Михайлівна  

 

 

Модуль 1: «Викладання 

фізичної культури в 1-2-х 

класах НУШ» 

ІППОЧО 30 год. Фізична 

культура 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№4820 



49. Пустовий Олександр 

Володимиров 

 

. 

Модуль 1: «Інноваційна 

діяльність вчителя фізичної 

культури на сучасному етапі» 

ЧНУ імені 

Юрія 

Федькович

а 

30 год. Фізична 

культура 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№482 

50. Іванюк Денис 

Миколайович  

 

Модуль 1: «Викладання 

фізичної культури в 1-2-х 

класах НУШ» 

ІППОЧО 30 год. Фізична 

культура 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№3341 

51. Ковалюк Петро 

Михайлович  

 

 

 

 

Модуль 1. «Реалізація 

освітньої програми предмета 

«Захист Вітчизни» з 

загальновійськової підготовки»  

ІППОЧО 30 год. історія дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№3276 

52. Мавчук Ірина Василівна 

 

 

 

Модуль 1: «Забезпечення права 

на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами» 

ІППОЧО 30 год. Асистент 

вчителя 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№6726 

53. Марчук Любов 

Святославівна 

 

 

 

Модуль 1: «Забезпечення права 

на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами» 

ІППОЧО 30 год. Асистент 

вчителя 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№9531 

54. Майстрюк Ольга 

Василівна 

 

 

 

Модуль 1: «Забезпечення права 

на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами» 

ІППОЧО 30 год. Асистент 

вчителя 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№3501 

55. Нестерюк Ольга Юріївна 

 

 

 

Модуль 1: «Забезпечення права 

на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами» 

ІППОЧО 30 год. Асистент 

вчителя 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№9533 

56. Колотило Ірина Іванівна 

 

 

 

Модуль 1:  

- «Психологічні особливості 

дітей з ООП» 

- «Групова взаємодія під час 

дистанційного навчання» 

Рух освіта 30 год. Асистент 

вчителя 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№5656

8 

№5656



 6 
57. Беженар Сергій Іванович 

 

 

Модуль 1: «Зміст шкільної 

мистецької освіти у викликах 

сьогодення. Сучасні підходи до 

викладання музичного 

мистецтва в закладах загальної 

середньої освіти». 

ІППОЧО 30 год. Музичне 

мистетцво 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№496 

58. Грибюк Наталія 

Михайлівна 

 

 

 

Модуль 1: «Забезпечення права 

на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами» 

ІППОЧО 30 год. Вихователь 

ГПД 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№9511 

59. Тонієвич Ніна Іванівна 

 

Модуль 1: «Забезпечення права 

на освіту дітей з особливими 

освітніми потребами» 

ІППОЧО 30 год. Виховтель 

ГПД 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№9547 
60. Пилипюк Орися Юріївна 

 

 

 

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. Історія  дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8446 

61. Сторожук Євгенія 

Іванівна 

 

 

 

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. Історія дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8447 

62. Вакуленко Надія 

Олексіївна 

 

 

 

Модуль 1: «Реалізація 

змістових ліній мовного та 

літературного компонентів 

Державного стандарту базової і 

повної загальної середньої 

освіти (освітня галузь «Мови і 

літератури») в новій 

ІППОЧО 30 год. Українознав

ство 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№9587 



українській школі». 

63. Кудрик Людмила 

Олексіївна 

 

 

 

Модуль 1: «Стратегії підтримки 

дітей із порушеннями мовлення 

в освітньому середовищі» 

ІППОЧО 30 год. Логопед дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№162 

64. Швейка Оксана 

Миколаївна 

 

 

 

Модуль 1:  

- «Психологічні особливості 

дітей з ООП» 

- «Групова взаємодія під час 

дистанційного навчання» 

 

Рух освіта 30 год. Практични

й психолог 

дистанційна 10 днів 2020,  

посв. 

№8386

8 

№8686

6 

 

 

 

  



                                                                                                   Додаток 2 

                                                                                   Рішення педагогічної ради (онлайн) 

                                                                                   від 24.12.2020 року  (протокол № 6/3) 

 

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 

 

Всьог

о 

Ознайом 

лення 

(підпис) 

1. Сичова Оксана Юріївна Директор 

закладу 

Для педагогів та 

керівників шкіл 

«Про 

дистанційний 

та змішаний 

формати 

навчання» 

EdEra сертифікат 

від 22.11.2020  

50 50  

2. Сахро Олена Сергіївна Вчитель 

англійської 

мови 

Communicative 

Language Academy 

– курс» 

«Як викладати 

англійську 

мову в епоху 

цифрових 

технологій?» 

Комунікатив

на мовна 

академія 

«CLA» 

№000006 

від 16.04.2020 

30 30  

3. Пустовий Олександр 

Володимирович 

Вчитель 

фізичного 

виховання 

Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників за 

спеціальністю 

Фізична культура 

«Інноваційна 

діяльність 

вчителя/викла

дача фізичної 

культури на 

сучасному 

етапі» 

ЧНУ імені 

Юрія 

Федьковича 

Серія ПК-

02071240 

№482/2020 

від 30.10.2020  

30 30  

4. Огданський Сергій 

Васильович 

Вчитель 

інформатики 

Професійний 

розвиток 

педагогічного 

(науково-

педагогічного) 

працівника 

«Основи 

програмування 

мовою JAVA» 

ТзОВ 

«Академія 

інноваційног

о розвитку 

освіти» 

№СД2020-0044 

від 15.05.2020  

30 30  

5. Артемчук Галина Іванівна Вчитель 

української 

мови та 

Педагогічні 

інновації та 

інструменти. 

«7 звичок 

щасливого 

вчителя» 

 
 

AtomsHub 

№555466512-2 

від 26.06.2020 

6  

 

12 

 

https://hub.atoms.com.ua/
https://hub.atoms.com.ua/
https://hub.atoms.com.ua/


літератури Техніки для 

особистого та 

психологічного 

розвитку 

«Дистанційна 

освіта. 

Організація та 

супровід» 

 №555466512-6 

від 26.06.2020 

6 

6. Колотило Ірина Іванівна Асистент 

вчителя 

Дистанційне 

навчання від теорії 

до практики. 

Сервіси та 

навички. 

«Психологічні 

особливості 

дітей з ООП. 

Практика» 

 

Рух освіта 

№111443556566 

від 23.11.2020  

15  

 

30 

 

«Групова 

взаємодія під 

час 

дистанційного 

навчання» 

№111443556568 

від 23.11.2020 

15 

7. Швейка Оксана Миколаївна Практичний  

психолог 

Дистанційне 

навчання від теорії 

до практики. 

Сервіси та 

навички. 

«Психологічні 

особливості 

дітей з ООП. 

Практика» 

 

Рух освіта 

№111426083868 

від 23.11.2020  

15  

 

30 

 

«Групова 

взаємодія під 

час 

дистанційного 

навчання» 

№111426083866 

від 23.11.2020 

15 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


