
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Протокол засідання педагогічної ради 

                                                                                                         ліцею «Галицький» ЛМР 

від 20.01.2021 р. № 4 

 
 

РІЧНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

ліцею «Галицький» ЛМР на 2021 рік 

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

Строки Вартість та 

джерела 

фінансування 

1.  Андрійчук  

Ярина  

Ігорівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів мистецтва 

 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

2.  Вербинська 

Олена 

Степанівна 

 

Розвиток  

управлінської компетентності 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

заступників директорів 

ЗЗСО 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів хімії 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

3.  Хорняк 

Тетяна 

Андріївна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів географії 

 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 



4.  Біла 

Надія 

Богданівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів української 

мови та літератури 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

5.  Трикуленко 

Тетяна 

Олександрівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів образотворчого 

мистецтва 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

6.  Бурко 

Галина 

Володимирівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів української 

мови та літератури 

дистанційна  Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

7.  Синишин 

Лілія 

Любомирівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів української 

мови та літератури 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

8.  

 

Цура  

Оксана 

Степанівна 

 

Розвиток  

управліньської компетентності 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання програмою 

підвищення кваліфікації 

директорів ЗЗСО 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій. 

«Адаптація учнів 5 класу до 

навчання в основній школі 

ЦПРПП 

м. Львова 

30 

год. 

 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів математики 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

9.  Попова 

Олена 

Валеріївна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

природознавства 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 



10.  Кец 

Лілія 

Мирославівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів інформатики 

Дистанційна 
З відривом від 

виробництва 

Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

11.  Позняк 

Анна 

Геннадіївна 

 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів англійської 

мови 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

Розвиток управлінської 

компетентності. «Менеджмент 

в освіті: секрети успішного 

управління на основі 

ефективного використання 

інноваційних педагогічних 

технологій» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

заступників директорів 

ЗЗСО 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

12.  Майорчак 

Надія 

Володимирівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів інформатики 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

13.  Зюганов 

Юрій 

Ілліч 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів фізичної 

культури 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

14.  Сайкевич 

Катерина 

Андріївна 

 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів початкових 

класів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

15.  Труш 

Уляна 

Петрівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів початкових 

класів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 



16.  
 

Бондарук 

Ярина 

Ярославівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів початкових 

класів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

17.  Слівінська 

Олександра 

 Петрівна 

Розвиток мовно-комунікативної 

та культурної компетентності. 

Сторітелінг як ефективний 

метод формування 

комунікативної компетентності 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

 навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

очно-

дистанційна 

Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

18.  
Оленюк Уляна 

Валеріївна 

ІКТ та цифрові технології в 

освітньому процесі. 

Створення навчального 

контенту з допомогою інтернет 

сервісів 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

 навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

Очна Згідно з 

графіком 

ЛОІППО 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

19.  Сало Іванна 

Кирилівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій. 

«Учитель та учень у світі змін» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів української 

мови та літератури 

 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

20.  Борак 

Ірина 

Петрівна 

«Організація інклюзивного 

навчання у закладах освіти» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

21.  Повержук 

Романія 

Романівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій. 

«Адаптація учнів 5 класу до 

навчання в основній школі 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів математики 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

22.  
 

Гончарук 

Ірина 

Євгенівна 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому 

процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку. 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 



«Додатки Google в діяльності 

вчителя. Використання онлайн-

ресурсів для організації 

дистанційного навчання» 

23.  Шишук 

Анна 

Ярославівна  

Формування у здобувачів освіти 

спільних для ключових 

компетентностей вмінь, 

визначених частиною першою 

статті 12 Закону України «Про 

освіту». 

«Реалізація наскрізної змістової 

лінії «підприємливість та 

фінансова грамотність» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів  

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

24.  Бондарук 

Галина   

Олегівна 

«Організація інклюзивного 

навчання у закладах освіти» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год.  

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів  

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

25.  Зубкіна 

Ольга 

Євгенівна 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому 

процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку.  

«Додатки Google в діяльності 

вчителя. Використання онлайн-

ресурсів для організації 

дистанційного навчання» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

26.  Дусан  

Ігор 

Степанович 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій. 

«Школа становлення сучасного 

педагога» 

 30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів початкових 

класів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 



27.  Хморук  

Марта 

Миколаївна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій. 

«Школа становлення сучасного 

педагога» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів початкових 

класів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

28.  Степура  

Марія 

Любомирівна 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому 

процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку.  

«Додатки Google в діяльності 

вчителя. Використання онлайн-

ресурсів для організації 

дистанційного навчання 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

29.  Захарова  

Олена 

Василівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій. 

«Біблія крізь призму 

сучасності» 

ЦПРПП 

м.Львова 

 навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів зарубіжної 

літератури 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

30.  Кожом'яко 

Катерина 

Олександрівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій.  

«Маленькі кроки до великого 

успіху» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

31.  Скаб 

Ірина Богданівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій.  

«Маленькі кроки до великого 

успіху». 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 



32.  Суханчак 

Христина 

Андріївна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій.  

«Маленькі кроки до великого 

успіху». 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

33.  Калинка  

Марія  

Ігорівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій.  

«Інноваційно-педагогічні 

технології у фізичному 

вихованні школярів 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів фізичної 

культури 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

34.  Чишинська-

Глібович 

Ліліана  Ігорівна 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому 

процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку.  

«Додатки Google в діяльності 

вчителя. Використання онлайн-

ресурсів для організації 

дистанційного навчання 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

35.  Липка Наталія 

Володимирівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій. 

«Використання метафоричних 

асоціативних карт у 

психологічному 

консультуванні, корекції та 

тренінговій роботі» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

практичних психологів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

 

36.  Галабурда 

Наталія 

Ярославівна 

Використання інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому 

процесі, включаючи електронне 

навчання, інформаційну та 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 



кібернетичну безпеку.  

«Додатки Google в діяльності 

вчителя. Використання онлайн-

ресурсів для організації 

дистанційного навчання 

37.  Сіра Віра 

Семенівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій.  

«Фізичний освітній простір» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів фізики 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

38.  Стефура Ольга 

Василівна 

«Організація інклюзивного 

навчання у закладах освіти» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

39.  Кравець Ірина 

Теодорівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, фахових 

методик, технологій. 

«Робототехніка в школі» 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів інформатики 

дистанційна Згідно з 

графіком 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

 

 

 

Голова педагогічної ради       __________  О. Цура 

 

 

Секретар педагогічної ради    __________ Л. Синишин 

 

 

 


