
Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

Новосілківського ЗЗСО І-ІІІст. на 2022 рік 

№ Прізвище Ім'я По батькові Посада 
Рік 

атестації 

Напрям 

підвищення 

кваліфікації 

(розвиток 

професійних 

компетентностей, 

визначених у 

Професійному 

стандарті вчителя) 

Тема 

Суб’єкт 

підвищен-

ня 

кваліфіка

ції 

К- сть 

годин 

1 Саламаха Віра Михайлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2023 
предметно-

методична 

Розбудова нової 

української школи: 

очікування, реалії, 

перспективи 

ЛОІППО 30 

2 Романяк  Руслана  Іванівна 
Зарубіжна 

література 
2023 

предметно-

методична 

Професійний 

розвиток учителя 

зарубіжної 

літератури в 

умовах 

упровадження 

Нової української 

школи 

ЛОІППО 30 

3 Вантух Марія Іванівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2023 
предметно-

методична 

Розбудова нової 

української школи: 

очікування, реалії, 

перспективи 

ЛОІППО 30 

4 Хамик Ігор Андрійович 
Музичне 

мистецтво 
2023 

предметно-

методична 

Нові орієнтири 

мистецької освіти: 

діяльнісний підхід 

до навчання 

музичного 

мистецтва в 5-6 

ЛОІППО 30 



класах нової 

української школи 

5 Фабіровська Любов Михайлівна Геогафія 2024 
предметно-

методична 

Нові орієнтири 

природничої 

освіти: діяльнісний 

підхід до навчання 

природничих 

курсів в 5-6 класах 

Нової української 

школи 

ЛОІППО 30 

6 Циквас  Леся Михайлівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2024 
предметно-

методична 

Розбудова нової 

української школи: 

очікування, реалії, 

перспективи 

ЛОІППО 30 

7 Білик  Любов Миронівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

2025 
предметно-

методична 

Нові орієнтири 

розвитку 

здоров'язбережувал

ьної 

компетентності: 

діяльнісний підхід 

до вивчення 

медичних знань і 

домедичної 

допомоги 

ЛОІППО 8 

8 Солоха  Марія Петрівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

2025 
предметно-

методична 

Діяльнісний підхід 

до навчання 

української 

літератури в 5-6 

класах нової 

української школи 

ЛОІППО 8 



9 Романяк  Віра Дмитрівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

2025 
здоров’язбережу

вальна 

Нові орієнтири 

розвитку 

здоров'язбережувал

ьної 

компетентності: 

діяльнісний підхід 

до вивчення 

медичних знань і 

домедичної 

допомоги 

ЛОІППО 8 

10 Вантух Світлана Миронівна 

Вчитель 

української 

мови та 

літератури 

2025 
предметно-

методична 

Діяльнісний підхід 

до навчання 

української мови в 

5-6 класах нової 

української школи 

ЛОІППО 8 

11 Шумик Наталія Миколаївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2025 
здоров’язбережу

вальна 

Нові орієнтири 

розвитку 

здоров'язбережувал

ьної 

компетентності: 

діяльнісний підхід 

до вивчення 

медичних знань і 

домедичної 

допомоги 

ЛОІППО 8 

12 Дякон Марія Степанівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

2026 
предметно-

методична 

Діяльнісний підхід 

до навчання 

зарубіжної 

літератури в 5-6 

класах нової 

української школи 

ЛОІППО 8 

13 Сеньків Марія Миколаївна 

Вчитель 

трудового 

навчання 

2026 
предметно-

методична 

Технології 

проблемного 

навчання на уроках 

етики в 5-6 класах 

ЛОІППО 8 



нової української 

школи 

14 Циквас Ганна Антонівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2026 

здоров’язбережу

вальна 

Нові орієнтири 

розвитку 

здоров'язбережувал

ьної 

компетентності: 

діяльнісний підхід 

до вивчення 

медичних знань і 

домедичної 

допомоги 

ЛОІППО 8 

15 Кухмістер Любов Іванівна 
Педагог 

організатор 
2026 

предметно-

методична 

Педагогічний 

коучинг як 

ефективний 

інструмент 

виховання і 

розвитку 

особистості 

ЛОІППО 8 

16 Гнип Марія Андріївна 

Вчитель 

англійської 

мови 

2026 
мовно-

комунікативна 

Сторітелінг як 

ефективний метод 

формування 

комунікативної 

компетентності 

ЛОІППО 8 

17 Даниляк Марія  Федорівна 

Вчитель 

математик

и 

2027 
інформаційно-

цифрова 

Онлайн-безпека та 

дотримання 

принципів 

академічної 

доброчесності 

педагогічних 

працівників в 

період змішаного 

навчання 

ЛОІППО 8 



18 Клюфас Зоряна Станіславівна 
Вчитель 

біології 
2027 

здоров’язбережу

вальна 

Нові орієнтири 

розвитку 

здоров'язбережувал

ьної 

компетентності: 

діяльнісний підхід 

до вивчення 

медичних знань і 

домедичної 

допомоги 

ЛОІППО 8 

19 Зубко  Оксана Едуардівна 
Вчитель 

історії 
2027 

предметно-

методична 

Громадянська та 

історична освіта: 

діяльнісний підхід 

до навчання історії 

у 5-6 класах за 

модельними 

програмами нової 

української школи 

ЛОІППО 8 

20 Макар Василь Михайлович 

Вчитель 

захисту 

України 

2027 
здоров’язбережу

вальна 

Нові орієнтири 

розвитку 

здоров'язбережувал

ьної 

компетентності: 

діяльнісний підхід 

до вивчення 

медичних знань і 

домедичної 

допомоги 

ЛОІППО 8 

21 Кончак Наталія Миронівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

2027 
предметно-

методична 

Як оцінювати без 

оцінок: дієві 

практики 

формувального 

оцінювання 

ЛОІППО 8 



22 Корчинська Ірина Гнатівна 
Вчитель 

фізики 
2027 

здоров’язбережу

вальна 

Нові орієнтири 

розвитку 

здоров'язбережувал

ьної 

компетентності: 

діяльнісний підхід 

до вивчення 

медичних знань і 

домедичної 

допомоги 

ЛОІППО 8 

23 Дмитрик Людмила  Михайлівна 

Вчитель 

інформатик

и 

2027 
предметно-

методична 

Особливості 

викладання 

вибіркового модуля 

«Тривимірне 

моделювання» в 

старшій школі» 

ЛОІППО 8 

24 Митник Ольга Іванівна 
Вихователь 

ЗДО 
2023 

предметно-

методична 

Забезпечення 

якості дошкільної 

освіти» 

ЛОІППО 30 

 


