
Додаток 1 

до наказу «Про підсумки підвищення кваліфікації 

 педагогічних працівників ліцею за 2021 рік»  

від 29.12.2021 р.   № 01-08/ 240 

Результати 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

ліцею «Галицький» ЛМР у 2021 році за кошти обласного (міського) бюджету 

відповідно до річного плану  

 
№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікаці

ї 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

№ 

сертифікату, 

дата видачі 

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 Не проходила 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 ААЮ-3041 

 

01.10.2021 р. 

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 ААЕ-4251 

 

26.02.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

3.  Хорняк 

Тетяна 

Андріївна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, 

фахових методик, технологій 

«Орієнтири шкільної 

географії: електронне 

навчання та пленерні уроки» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів географії та 

природознавства 

 

дистанційна ААЮ-7548 

26.11.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

4.  Біла Розвиток професійних КЗ ЛОР 30 навчання за програмою дистанційна ААЮ-7552 Регіональне 



Надія 

Богданівна 

компетентностей - знання 

навчального предмета, 

фахових методик, технологій 

«ЛОІППО» год. підвищення кваліфікації 

вчителів української 

мови та літератури 

26.11.2021 р. 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 ААЮ-8726 

03.12.2021 р. 

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  ААЮ-4946 

29.10.2021 

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 ААЮ-4932 

 

29.10.2021 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

8.  

 

Цура  

Оксана 

Степанівна 

 

Розвиток  

управлінської 

компетентності 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання програмою 

підвищення кваліфікації 

директорів ЗЗСО 

дистанційна ААЕ-4753 

 

26.02.2021 р. 

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 ААЛ-2200 

 

26.03.2021 р. 

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  

ААЕ-5686 

 

26.03.2021 р. 

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 

ААЕ-3819 

 

12.02.2021 р. 

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 ААЛ-0800 

 

26.02.2021 р. 

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 Не проходила 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 ААЛ-2639 

 

26.03.2021 р. 

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, керівників 

спортивних гуртків 

дистанційна ААЕ-8287 

 

28.05.2021 р. 

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 ААЕ-4619 

 

26.02.2021 р. 

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 ААЕ-4621 

26.02.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 



«Розбудова нової 

української школи: 

очікування, реалії, 

перспективи» 

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 ААЕ-4595 

 

26.02.2021 р. 

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» 

8 год. навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

очно-

дистанційна 

ААЛ-8780 

 

01.10.2021 р. 

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» 

8 год. навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

Очна ААР-3941 

 

17.12.2021 р. 

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 Не проходила 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 ААЛ-4665 

 

14.05.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

21.  Повержук 

Романія 

Романівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, 

фахових методик, 

ЦПРПП 

м.Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів математики 

дистанційна ААЛ-2191 

 

26.03.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 



технологій. 

«Адаптація учнів 5 класу до 

навчання в основній школі 

бюджету 

22.  

 

Гончарук 

Ірина 

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 ААЛ-4169 

23.04.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

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 ААЛ-5567 

 

28.05.2021 р. 

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  

№ ААЛ – 0718 

 

26.02.2021  р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

25.  Зубкіна 

Ольга 

Євгенівна 

Використання 

інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому 

процесі, включаючи 

електронне навчання, 

ЦПРПП 

м. Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна  

ААЛ-417.. 

 

23.04.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 



інформаційну та 

кібернетичну безпеку.  

«Додатки Google в 

діяльності вчителя. 

Використання онлайн-

ресурсів для організації 

дистанційного навчання» 

26.  Дусан  

Ігор 

Степанович 

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 ААЛ-4642 

 

14.05.2021 р. 

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 ААЛ-4660 

 

14.05.2021 р. 

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 ААЛ-7002 

 

18.06.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

29.  Захарова  

Олена 

Василівна 

Розвиток професійних 

компетентностей - знання 

навчального предмета, 

ЦПРПП 

м.Львова 

 навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів зарубіжної 

дистанційна Не проходила Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 



фахових методик, 

технологій. 

«Біблія крізь призму 

сучасності» 

літератури (міського) 

бюджету 

30.  Кожем'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 Не проходила 

(звільнена) 

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 Не проходила 

(звільнена) 

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 ААР-3362 

 

17.12.2021 р. 

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 ААЛ-6921 

 

18.06.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

34.  Чишинська-

Глібович 

Ліліана  Ігорівна 

Використання 

інформаційно-

комунікативних та цифрових 

технологій в освітньому 

ЦПРПП 

м. Львова 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна Не проходила 

(звільнена) 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 



процесі, включаючи 

електронне навчання, 

інформаційну та 

кібернетичну безпеку.  

«Додатки Google в 

діяльності вчителя. 

Використання онлайн-

ресурсів для організації 

дистанційного навчання 

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 Не проходила 

(звільнена) 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

 

36.  Галабурда 

Наталія 

Ярославівна 

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 ААР-0106 

 

29.10.2021 

 

 

 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

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 ААР-3324 

 

17.12.2021 р. 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 



38.  Стефура Ольга 

Василівна 

«Професійний розвиток 

педагога в процесі 

розбудови нової української 

школи відповідно до 

провідних ціннісно-

світоглядних орієнтацій» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

30 

год. 

навчання за програмою 

підвищення кваліфікації 

вчителів 

дистанційна ААР-3309 

 

17.12.2021 р. 

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 ААР-1730 

26.11.2021 р. 

 

Регіональне 

замовлення за 

кошти обласного 

(міського) 

бюджету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до наказу «Про підсумки підвищення кваліфікації 

 педагогічних працівників ліцею за 2021 рік»  

від 29.12.2021 р.   № 01-08/ 240 

 

 

Результати 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

ліцею «Галицький» ЛМР у 2021 році  

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікаці

ї 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

№ сертифікату, 

дата видачі 

Вартість та 

джерела 

фінансуванн

я  
 

1 
Бондарук Галина 

Олегівна 

вчитель початкових 

класів 

Самовдосконалення 

особистості шляхом 

опанування стратегії 

та інструментарію 

розвитку критичного 

мислення 

ЦПРПП  

м. Львова 

15 год. Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів 

навчання з 

використання

м 

дистанційних 

технологій 

№ 21-02091 

 

25.10.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

2 Бондарук Ярина 

Ярославівна 

вчитель початкових 

класів 

Самовдосконалення 

особистості шляхом 

опанування стратегії 

та інструментарію 

розвитку критичного 

мислення 

ЦПРПП 

 м. Львова 

15 год. Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів 

навчання з 

використання

м 

дистанційних 

технологій 

№ 21-02092 

 

25.10.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

3 Майорчак Лілія 

Ігорівна 

вчитель початкових 

класів 

Самовдосконалення 

особистості шляхом 

опанування стратегії 

та інструментарію 

розвитку критичного 

мислення 

ЦПРПП 

м.Львова 

15 год. Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів 

навчання з 

використання

м 

дистанційних 

технологій 

№ 21-02100 

 

25.10.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 



 

 

 

 

4 Сайкевич Катерина 

Андріївна 

вчитель початкових 

класів 

Самовдосконалення 

особистості шляхом 

опанування стратегії 

та інструментарію 

розвитку критичного 

мислення 

ЦПРПП 

м.Львова 

15 год. Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів 

навчання з 

використання

м 

дистанційних 

технологій 

№ 21-02106 

 

25.10.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

5 Слівінська 

Олександра 

Петрівна 

вчитель початкових 

класів 

Самовдосконалення 

особистості шляхом 

опанування стратегії 

та інструментарію 

розвитку критичного 

мислення 

ЦПРПП  

м. Львова 

8 год. 

 

_______ 

15 год. 

Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів 

навчання з 

використання

м 

дистанційних 

технологій 

 № 21-01167 

08.06.2021 р. 

______________ 

№ 21-02106 

 

25.10.2021 р 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

6 Стефура Ольга 

Василівна 

вчитель початкових 

класів 

Самовдосконалення 

особистості шляхом 

опанування стратегії 

та інструментарію 

розвитку критичного 

мислення 

ЦПРПП 

м.Львова 

15 год. Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів 

навчання з 

використання

м 

дистанційних 

технологій 

№ 21-02110 

 

25.10.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

7. Труш 

Уляна 

Петрівна 

 

Вчитель 

початкових класів 

Самовдосконалення 

особистості шляхом 

опанування стратегії 

та інструментарію 

розвитку критичного 

мислення 

ЦПРПП 

м.Львова 

15 год. Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів 

навчання з 

використання

м 

дистанційних 

технологій 

21-01169 

 

08.06.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

8. Хморук 

Марта 

Миколаївна 

  

Вчитель 

початкових класів 

  

Самовдосконалення 

особистості шляхом 

опанування стратегії 

та інструментарію 

розвитку критичного 

мислення 

ЦПРПП 

м.Львова 

15 год. Програма підвищення 

кваліфікації вчителів 

початкових класів 

навчання з 

використання

м 

дистанційних 

технологій 

№ 21-02115 

 

 

25.10.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 



Результати 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ліцею «Галицький» ЛМР у 2021 році 

НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

№ сертифікату, 

дата видачі 

Вартість та 

джерела 

фінансування  

 

1 

Бондарук Галина 

Олегівна 

вчитель початкових 

класів 

«Творимо Нову 

українську школу 

разом» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

16 год. за програмою для 

учителів початкових 

класів «Творимо 

Нову українську 

школу разом» 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

ААП-2032 

 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

2 Бондарук Ярина 

Ярославівна 

вчитель початкових 

класів 

«Творимо Нову 

українську школу 

разом» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

16 год. за програмою для 

учителів початкових 

класів «Творимо 

Нову українську 

школу разом» 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

ААП-2033 

 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

3 Майорчак Лілія 

Ігорівна 

вчитель початкових 

класів 

«Творимо Нову 

українську школу 

разом» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

16 год. за програмою для 

учителів початкових 

класів «Творимо 

Нову українську 

школу разом» 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

ААП-2652 

 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

4 Сайкевич Катерина 

Андріївна 

вчитель початкових 

класів 

«Творимо Нову 

українську школу 

разом» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

16 год. за програмою для 

учителів початкових 

класів «Творимо 

Нову українську 

школу разом» 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

ААП-2953 

 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 



 

 

 

 

 

5 Слівінська 

Олександра 

Петрівна 

вчитель початкових 

класів 

«Творимо Нову 

українську школу 

разом» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

16 год. за програмою для 

учителів початкових 

класів «Творимо 

Нову українську 

школу разом» 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

ААП-3005 

 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

6 Стефура Ольга 

Василівна 

вчитель початкових 

класів 

«Творимо Нову 

українську школу 

разом» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

16 год. за програмою для 

учителів початкових 

класів «Творимо 

Нову українську 

школу разом» 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

ААП-3047 

 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

7. Труш 

Уляна 

Петрівна 

 

Вчитель 

початкових класів 

«Творимо Нову 

українську школу 

разом» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

16 год. за програмою для 

учителів початкових 

класів «Творимо 

Нову українську 

школу разом» 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

ААП-3090 

 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

8. Хморук 

Марта 

Миколаївна 

  

Вчитель 

початкових класів 

  

«Творимо Нову 

українську школу 

разом» 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

16 год. за програмою для 

учителів початкових 

класів «Творимо 

Нову українську 

школу разом» 

навчання з 

використанням 

дистанційних 

технологій 

ААП-3144 

 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 



Додаток 3 

до наказу «Про підсумки підвищення кваліфікації 

 педагогічних працівників ліцею за 2021 рік»  

від 29.12.2021 р.   № 01-08/240 

 

 

Результати 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

ліцею «Галицький» ЛМР у 2021 році 

(реалізація нового Державного стандарту базової середньої освіти) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

№ сертифікату, дата 

видачі 

Вартість та 

джерела 

фінансування  

1.  Біла Надія 

Богданівна 

 

Вчитель 

української мови та 

літератури 

 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

 

ААВ-6637 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 



2.  Бурко Галина 

Володимирівна 

 

Вчитель 

української мови та 

літератури 

 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6638 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

3.  Галабурда Наталія 

Ярославівна 

 

Вчитель 

німецької мови 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6640 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції 

обласного 

(міського) 

бюджету 

4.  Гончарук Ірина 

Євгенівна 

 

Вчитель біології 

 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6641 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції 



Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

5.  Копач Оксана 

Павлівна 

 

Вчитель 

англійської мови, 

класний керівник 5 

класу  

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6643 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

6.  Захарова Олена 

Василівна 

 

Вчитель зарубіжної 

літератури 

 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6642 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 



школи. 

7.  Оленюк Уляна 

Валеріївна 

 

Вчитель 

англійської мови 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6644 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

8.  Суханчак Христина 

Андріївна 

 

Вчитель 

англійської мови 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6645 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

9.  Фісунова 

Мирослава 

Мирославівна 

 

Вчитель музичного 

мистецтва 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6646 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 



 освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

бюджету 

10.  Шишук Анна 

Ярославівна 

 

Вчитель історії 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6648 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 

11.  Цура Оксана 

Степанівна 

 

Директор, вчитель 

математики 

 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6647 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нової української 

школи. 

12.   
Вербинська Олена 

Степанівна 

 

Заступник 

директора з НВР, 

вчитель хімії, основ 

здоров'я 

 

Модуль 1 - 

Впровадження нової 

української школи на 

рівні базової середньої 

освіти. 

Модуль 2 - Створення 

освітніх програм 

Модуль 3 -  

Оцінювання 

результатів навчання 

учнів у Новій 

українській школі. 

Освітні технології 

Нової української 

школи. 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 

24 год. навчання команд 

учителів закладів 

загальної середньої 

освіти Львівської 

МТГ, які 

забезпечуватимуть 

реалізацію нового 

Державного стандарту 

базової середньої 

освіти  

дистанційна 

інституційна 

ААВ-6639 

24.12.2021 р. 

За кошти 

державної 

субвенції, 

обласного 

(міського) 

бюджету 



Додаток 4 

до наказу «Про підсумки підвищення кваліфікації 

 педагогічних працівників ліцею за 2021 рік»  

від 29.12.2021 р.   № 01-08/ 240 

 

Результати 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

ліцею «Галицький» ЛМР у 2021 році за кошти державної субвенції 

 

Напрям «Розвиток професійних компетентностей - знання навчального предмета, фахових методик, технологій» -38 осіб 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

№ сертифікату, дата 

видачі 

Вартість  

1. 

Біла Надія 

Богданівна 

 

Вчитель української 

мови та літератури 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

 

 

 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ PM096909 

14.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 

2. 

Бондарук Галина 

Олегівна 

 

Вчитель початкових 

класів 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№  VX441629 

09.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 



 

3. 

Бондарук Ярина 

Ярославівна 

 

Вчитель початкових 

класів 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ IP860268 

12.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 

4. 

Борак Ірина 

Петрівна 

 

Вчитель 

англійської 

мови 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ IF481578 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

5. 

Бурко 

Галина 

Володимирівна 

 

Вчитель української 

мови та літератури 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ DT289145  

08.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



6. 

Бубняк 

Вікторія 

Леонідівна 

 

Вчитель  християнсь

кої етики 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ NZ588343 

20.12.2021 

 

кошти 

державної 

субвенції 

7. 

Вербинська 

Олена 

Степанівна 

 

Заступник директора 

з НВР, 

вчитель хімії 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ PY603430 

09.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 

8. 

Галабурда 

Наталія 

Ярославівна 

 

Вчитель 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ RC341785 

 

14.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 



німецької мови 

9. 

Гончарук 

Ірина 

Євгенівна 

 

Вчитель біології 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ MK532667 

09.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

10. 

Гавсоттер-Лясович 

Софія 

Андріївна 

 

Вчитель математики 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ UO 898184 

13.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

11. 

Івасик 

Леся 

Андріївна 

 

Практичний 

психолог 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ BH585157 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



12. 

Захарова 

Олена 

Василівна 

 

Вчитель зарубіжної 

літератури 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ ВВ 338473 

14.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

13. 

Зубкіна 

Ольга 

Євгенівна 

 

Вихователь 

ГПД 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ IY947816 

20.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

14. 

Зюганов 

Юрій 

Ілліч 

 

Вчитель фізкультури 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ PW243289 

09.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 



15. 

Калинка 

Марія 

Ігорівна 

 

Вчитель фізкультури 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

 

Очікує сертифікат 

кошти 

державної 

субвенції 

16. 

Копач 

Оксана 

Павлівна 

 

Вчитель 

англійської 

мови 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ FE637553 

09.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

17. 

Кравець 

Ірина 

Теодорівна 

 

Вчитель 

інформатики 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ WN753677 

09.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



18. 

Майорчак 

Лілія 

Ігорівна 

 

Вчитель початкових 

класів 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ PO178416 

12.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

19. 

Оленюк 

Уляна 

Валеріївна 

 

Вчитель англійської 

мови 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ AL245532 

09.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

20. 

Повержук 

Романія 

Романівна 

 

Вчитель математики 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ IM847890 

08.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



21. 

Позняк 

Анна 

Геннадіївна 

 

Заступник 

директора  з НВР, 

вчитель англійської 

мови 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ CY636631 

28.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

22. 

Попова 

Олена 

Валеріївна 

 

Заступник 

директора  з НВР, 

вчитель фізики 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ BH112969 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

23. 

Сайкевич 

Катерина 

Андріївна 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ JX755099 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



Вчитель початкових 

класів 

 

24. 

Сало 

Іванна 

Кирилівна 

 

Вчитель української 

мови та літератури 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ BS179557 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

25. 

Синишин 

Лілія 

Любомирівна 

 

Вчитель української 

мови та літератури 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ VD985603 

12.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 

26. 

Сіра Віра 

Семенівна 

 

Вчитель фізики 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ RU828689 

12.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



27. 

Слівінська 

Олександра 

Петрівна 

 

Вчитель початкових 

класів 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ BH278588 

12.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

28. 

Степура 

Марія 

Любомирівна 

 

Вчитель англійської 

мови 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ IH517382 

09.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

29. 

Стефура 

Ольга 

Василівна 

 

Вчитель початкових 

класів 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ PI202420 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



30. 

Суханчак 

Христина 

Андріївна 

 

Вчитель англійської 

мови 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ WE846585 

13.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

31. 

Трикуленко 

Тетяна 

Олександрівна 

 

Вчитель трудового 

навчання 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ МС506497 

14.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 

32. 

Труш 

Уляна 

Петрівна 

 

Вчитель початкових 

класів 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ CD093130 

10.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 



33. 

Фісунова 

Мирослава 

Мирославівна 

 

Вчитель музичного 

мистецтва 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ UM266529 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

34. 

Хморук 

Марта 

Миколаївна 

 

Вчитель початкових 

класів 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ YE485240 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

35. 

Хорняк 

Тетяна 

Андріївна 

 

Вчитель географії 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

JV550850 

13.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



36. 

Шишук 

Анна 

Ярославівна 

 

Вчитель історії 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ HT992479 

08.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

37. 

Цура 

Оксана 

Степанівна 

 

Директор, вчитель 

математики 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ LR807457 

21.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

38. 

Петрина 

Наталія 

Михайлівна 

  

Бібліотекар 

 

«Розвиток STEM-

освіти в закладі 

освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта» 

15 годин/0,5 

кредиту ЄКТС 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ UN186849 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



Напрям « Розвиток управлінської компетентності» - 4 особи 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

№ сертифікату, дата 

видачі 

Вартість 

1 

Цура 

Оксана 

Степанівна 

  

Директор, вчитель 

математики 

  

«Інституційний 

аудит якості 

організації 

освітнього процесу 

закладу загальної 

середньої освіти: 

умови проведення 

та заходи 

поліпшення» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ TP344486 

21.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

2 

Попова 

Олена 

Валеріївна 

  

Заступник 

директора  з НВР, 

вчитель фізики 

  

«Інституційний 

аудит якості 

організації 

освітнього процесу 

закладу загальної 

середньої освіти: 

умови проведення 

та заходи 

поліпшення»  

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ VE672588 

20.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



3 

Позняк 

Анна 

Геннадіївна 

  

Заступник 

директора  з НВР, 

вчитель англійської 

мови 

  

«Інституційний 

аудит якості 

організації 

освітнього процесу 

закладу загальної 

середньої освіти: 

умови проведення 

та заходи 

поліпшення» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ LW252865 

21.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

4 

Вербинська 

Олена 

Степанівна 

  

Заступник директора 

з НВР, 

вчитель хімії 

  

«Інституційний 

аудит якості 

організації 

освітнього процесу 

закладу загальної 

середньої освіти: 

умови проведення 

та заходи 

поліпшення»  

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ LF552272 

10.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 

 

 

 



Напрям «Психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки» - 8 осіб + 10 осіб 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

№ сертифікату, 

дата видачі 

Вартість 

1. 

Бурко 

Галина 

Володимирівна 

  

Вчитель української 

мови та літератури  

«Тайм-менеджмент 

у професійній 

діяльності 

педагога» 

 

 

 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№  GL056006 

08.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

2. 

Бубняк 

Вікторія 

Леонідівна 

  

Вчитель  християнсь

кої етики  

«Тайм-менеджмент 

у професійній 

діяльності 

педагога» 
ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ EX208657 

14.12.2021 

 

кошти 

державної 

субвенції 

3. 

Гончарук 

Ірина 

Євгенівна 

 Вчитель біології  

«Тайм-менеджмент 

у професійній 

діяльності 

педагога» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ BJ397614 

13.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



4. 

Калинка 

Марія 

Ігорівна 

  

Вчитель 

фізкультури  

«Тайм-менеджмент 

у професійній 

діяльності 

педагога» 
ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ XH587809 

29.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

5. 

Повержук 

Романія 

Романівна 

 Вчитель математики 

«Тайм-менеджмент 

у професійній 

діяльності 

педагога» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ WO324817 

12.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

6. 

Степура 

Марія 

Любомирівна 

 Вчитель англійської 

мови 

«Тайм-менеджмент 

у професійній 

діяльності 

педагога» 
ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ MI175668 

08.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

7. 

  

Фісунова 

Мирослава 

Мирославівна 

 Вчитель музичного 

мистецтва 

«Тайм-менеджмент 

у професійній 

діяльності 

педагога» ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ TA897228 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



8. 

Біла Надія 

Богданівна 

  

Вчитель української 

мови та літератури  

«Тайм-менеджмент 

у професійній 

діяльності 

педагога» 
ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ QY333830 

16.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

9. 

 

Захарова 

Олена 

Василівна 

  

Вчитель зарубіжної 

літератури  

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ BS721769 

14.12.2021 

 

кошти 

державної 

субвенції 

10. 

Зубкіна 

Ольга 

Євгенівна 

  

Вихователь 

ГПД 

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ QY152873 

20.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



11. 

Зюганов 

Юрій 

Ілліч 

 Вчитель 

фізкультури  

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ OQ263006 

09.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 

12. 

Сало 

Іванна 

Кирилівна 

 Вчитель української 

мови та літератури  

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ CZ203498 

14.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

13. 

Сіра 

Віра 

Семенівна 

 Вчитель фізики 

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ QD727614 

14.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

14. 

Трикуленко 

Тетяна 

Олександрівна 

 Вчитель трудового 

навчання  

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

 

№ UR819033 

 

15.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 



15. 

Хорняк 

Тетяна 

Андріївна 

 Вчитель географії  

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ TU946105 

12.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

16. 

Петрина 

Наталія 

Михайлівна 

 Бібліотекар 

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ PO922486 

11.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

17. 

Борак 

Ірина 

Петрівна 

  

Вчитель 

англійської 

мови 

  

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ MD647897 

13.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



18. 

Івасик 

Леся 

Андріївна 

  

Практичний 

психолог  

«Попередження 

емоційного 

вигорання і 

підтримка 

психічного здоров’я 

педагогів» 

 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ VP481811 

13.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

Напрям  «Використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, 

інформаційну та кібернетичну безпеку» -14 осіб 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

№ сертифікату, дата 

видачі 

Вартість 

1. 

Копач 

Оксана 

Павлівна 

 Вчитель англійської 

мови 

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ UW346216 

08.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

2. 

Кравець 

Ірина Теодорівна 

 Вчитель 

інформатики  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ KM006887 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 



3. 

Майорчак 

Лілія 

Ігорівна 

 Вчитель початкових 

класів  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ WF906355 

15.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

4. 

Оленюк 

Уляна 

Валеріївна 

 Вчитель англійської 

мови  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№   VB888918 

09.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

5. 

Сайкевич 

Катерина 

Андріївна 

Вчитель початкових 

класів 

  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ ZP814889 

15.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

6. 

Синишин 

Лілія 

Любомирівна 

 Вчитель української 

мови та літератури  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ HX447823 

09.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 



7. 

Слівінська 

Олександра 

Петрівна 

 Вчитель початкових 

класів  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ DN258163 

14.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

8. 

Стефура 

Ольга 

Василівна 

 Вчитель початкових 

класів  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ QO461170 

15.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

9. 

Суханчак 

Христина 

Андріївна 

 Вчитель англійської 

мови  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ OB109139 

15.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

10. 

Труш 

Уляна 

Петрівна 

Вчитель початкових 

класів 

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ CQ360046 

09.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 



11. 

Хморук 

Марта 

Миколаївна 

 Вчитель початкових 

класів  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ JL467377 

15.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

12. 

Шишук 

Анна 

Ярославівна 

 Вчитель історії  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ NY435161 

10.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

13. 

Галабурда 

Наталія 

Ярославівна 

 Вчитель 

німецької мови  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ CN479569 

13.12.2021 р. 

кошти 

державної 

субвенції 

14. 

Бондарук Ярина 

Ярославівна 

  

Вчитель початкових 

класів  

  

«Цифрові тренди в 

освіті: актуальні 

виклики сьогодення 

для педагогів 

закладів освіти» 

ТОВ 

«Всеосвіта 

30 годин/ 

1 кредит ЄКТС  

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанційна 

 

№ UP754675 

13.12.2021 

кошти 

державної 

субвенції 

 



Додаток 5 

до наказу «Про підсумки підвищення кваліфікації 

 педагогічних працівників ліцею за 2021 рік»  

від 29.12.2021 р.   № 01-08/ 240 

 

Результати 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

ліцею «Галицький» ЛМР у 2021 році  

(поза планом) 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, по 

батькові  

педагогічного 

працівника 

Тема 

(напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

 

Вид Форма 

 

№ сертифікату, 

дата видачі 

Вартість 

1.  

Біла Надія 

Богданівна 

 

Вчитель української 

мови та літератури 

 

Комунікативні 

технології на 

сучасному уроці 

польської мови 

КЗ ЛОР 

«ЛОІППО» 
30 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації вчителів 

польської мови 

 

Дистанційна 

(за 

індивідуальним 

планом) 

 

ААЯ-0758 

 

17.12.2021 р. 

Власні кошти 

2.  

Бондарук Галина 

Олегівна 

 

Вчитель початкових 

класів 

 

Тема 1.«Формування 

ключових 

компетентностей на 

уроках української 

мови в Новій 

українській школі» 

 

Тема 2 «НУШ як 

книга сучасного 

шкільного життя: 

пишемо розділи 1 – 5 

разом» 

Тема 3-6.  «НУШ як 

книга сучасного 

шкільного життя: 

Всеукраїнська 

віртуальна 

школа «Ранок» - 

онлайн навчання 

в інтерактивній 

школі творчого 

вчителя 

 

 

 

 

 

_____________ 

ЦПРПП 

м.Львова 

15 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

Тема 1. 

№ 

Y2511211153166CFAE 

25.11.2021 р. 

Тема 2 

№ Y2511211152793CE3

9 

25.11.2021 р. 

Тема 3. 

№ 201121115096C3B0 

20.11.2021 р. 

Тема 4. 

№Y1911211149182C01

E               19.11.2021 

Тема 5. 

безкоштовно 



пишемо розділи 1 – 5 

разом» 

___________________ 

 

 

 

 

 

«Чисте місто» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 год. 

№ 

Y1811211148509BD7D 

18.11.2021 р. 

Тема 6 

№ 

Y171121114706BA5A 

17.11.2021 р. 

____________________ 

№ 21- 02779 

03.12.2021 р 

3.  

Борак Ірина 

Петрівна 

 

Вчитель 

англійської 

мови 

«Впровадження 

інновацій в школах» 

платформа 

масових 

відкритих 

онлайн-ресурсів 

Prometheus 

60 год. 

2 кредити 

ЄКТС. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 
29.01.2021р безкоштовно 

4.  

Бурко 

Галина 

Володимирівна 

 

Вчитель української 

мови та літератури 

 

 

Графічні організатори 

у роботі вчителя-

словесника: таблиці, 

діаграми, схеми” 

___________________ 

„Особливості 

підготовки до ЗНО з 

української 

літератури” 

__________________ 

„Практичний 

upgrade гендерних 

компетентностей в 

освітньому процесі 

сучасної школи” 

 

 

ТОВ „На Урок” 

______________ 

Видавництво 

„Навчальна 

книга „Богдан” 

______________ 

ТОВ „На Урок” 

2 години / 

0,06 

ЄКТС 

 

_________ 

2 години / 

0,06 

ЄКТС 

_________ 

2 години / 

0,06 

ЄКТС 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

 

№ В 523-1067124 

18.08.2021р. 

____________________ 

№ 02042001 

02.04.2021р 

____________________ 

№ В 524-1067124 

17.08.2021р. 

Власні кошти 



5.  

Бубняк 

Вікторія 

Леонідівна 

 

Вчитель  християнсь

кої етики 

 

1. 

«Навички для школи 

та життя: критичне 

мислення та 

керування власною 

імпульсивністю» 

2.  

Курси з першої 

допомоги (BLS) 

3. 

Інклюзія та 

дистанційне 

навчання» 

1. 

ГС «Католицька 

освіта 

2.БО 

«Мальтійська 

служба 

допомоги». 

3. 

ЗВО «Відкритий 

міжнародний 

університет 

розвитку 

людини 

«Україна» 

1. 

6 год. 

2.  

8 год. 

3. 

30 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

1.Дистанційна 

2. очна 

3. дистанційна 

 

1. 

08.06. 2021р. 

№ КМ021010 

2. № LV 1706 

23/09/2021 

3. 

ISO51Y-CE000505 

18.11.-24.11.2021 

 

1-2. 

Безкоштовно 

 

3.Власні 

кошти 

6.  

Вербинська 

Олена 

Степанівна 

 

Заступник директора 

з НВР, 

вчитель хімії 

 

1.«Використання 

онлайн-дошки Padlet 

під час викладання 

хімії» 

__________________ 

2.«Доповнена 

реальність як 

інструмент 

візуалізації на уроках 

природничого циклу» 

___________________ 

3. «Створення 

контенту YouTube-

каналу вчителя для 

проведення офлайн та 

онлайн-уроків» 

_________________ 

4.«Впровадження 

елементів STEM, 

STEAM, STREАM в 

освітній процес». За 

програмою 

Всеукраїнської 

наукової онлайн 

конференції «Тренди 

в освіті. Кейси  для 

початку навчального 

1-3.ЦПРПП 

м. Львова 

 

 

 

 

 

 

___________ 

4. ГО «Фонд 

підтримки 

інформаційного 

забезпечення 

студентів 

AtomsHub» 

 

 

 

______________ 

 

5. ТОВ «На 

Урок» 

2 год. 

________ 

2 год. 

________ 

2 год. 

_______ 

 

6 год. 

________ 

 

 

 

10 год. 

 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 
дистанційна 

 

1. № 21-00034 

21.01.2021 р. 

_________________ 

2. № 21-00794 

07.05.2021 р. 

__________________ 

3. № 21-01388 

17.09.2021 р. 

_________________ 

4. №7515804274238 

11.08.2021 р. 

__________________ 

5. № К34-20872 

17.10.2021 р. 

Безкоштовно 

 

____________ 

 

Безкоштовно 

____________ 

 

Безкоштовно 

____________ 

 

 

Власні кошти 

____________ 

 

Власні кошти 



року» 

_______________ 

5.«Інклюзивна освіта 

в умовах сучасної 

школи» 

7.  

Галабурда 

Наталія 

Ярославівна 

 

Вчитель 

німецької мови 

 

 

«Взаємодія педагога 

та асистента вчителя 

в умовах 

інклюзивного 

освітнього 

середовища» за 

напрямами 

“Інклюзивна освіта”, 

“НУШ”, “Робота 

закладу освіти” 

 

 

 

 

 

 

ТОВ „На Урок” 

 

 

2 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

№ В428-1969401 

24.02.2021 р. 
Власні кошти 

8.  

Гончарук 

Ірина 

Євгенівна 

 

Вчитель біології 

 

 

1.«Методика 

проведення хлібних 

уроків» 

___________________ 

2.«Особливості 

організації навчання 

дітей 

з особливими 

освітніми потребами 

у ЗЗСО» 

_________________ 

3.«Теоретичні основи, 

напрямки, галузі 

застосування та 

можливості сучасних 

біотехнологій» 

________________ 

 

4.«Чисте місто» 

_______________ 

5. 

«Сучасні підходи до 

навчання учнів Z-

покоління в 

ЦПРПП 

м. Львова 

2 год. 

________ 

2 год. 

________ 

2 год. 

_______ 

12 год. 

_________ 

2 год. 

_______ 

2 год. 

------------ 

2 год. 

________ 

2 год. 

________ 

2 год. 

 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

1. 

21-00521 

19.03.2021 р. 

_________________ 

 

2. 

№ 21-01765 

21.10.2021 р. 

_________________ 

 

3. 

№ 21- 02546 

12.11.2021 р. 

________________ 

 

 

4. 

№ 21- 02787 

03.12.2021 р  

 

5. 

№ 21-00244 

22.02.2021р. 

 

6. 

безкоштовно 



музейному 

середовищі»  

6. 

«Секрети 

вегетативного 

розмноження рослин» 

7. 

«Догляд за 

домашніми 

улюбленцями у 

питаннях та 

відповідях(методика 

впровадження 

проєкту«Маленький 

принц.Львів що 

любить тварин»)» 

8. 

«Компетентнісний 

підхід до викладання 

біології у формах 

онлайн та офлайн» 

9. 

«Можливість 

простору 

інноваційного 

навчання Open Lab 

розвитку біологічної 

освіти» 

 

 

№ 21-00319 

23.02.2021р. 

7. 

№ 21-00920 

14.05.2021р. 

8. 

№ 21-01241 

25. 08.2021р. 

9. 

№ 21-01330 

25.08.2021р. 

9.  

Захарова 

Олена 

Василівна 

 

Вчитель зарубіжної 

літератури 

 

1.Формування 

читацьких інтересів 

за допомогою 

хмарних технологій. 

Буктрейлер - сучасна 

форма реклами книг 

2. Шкільна література 

: прочитати 

(не)можливо. 

3.Література в 3D: 

новому поколінню - 

нові тексти. 

Світ філолога 

3 год 

3 год 

3 год 

    4 год 

    2 год 

3 год 

3 год 

4 год 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

1.08.07.2021 

№003719 

2.№ 003720 

3. № 003721 

4. № 003722 

5. 30.11.2021 

№ 006717 

6. №006718 

7. №006719 

8. №006721 

 



4. Сучасна література 

- книготерапія для 

дітей, підлітків і 

родини. 

5. Використання 

сучасних 

європейських 

технологій у вивченні 

зарубіжної літератури 

: Storytelling. 

6. Як зробити 

вивчення творів доби 

Просвітництва 

зрозумілим і 

комфортним? 

7.Жанр антиутопії у 

старшій школі : 

вивчаємо вперше. 

8. Священні книги 

народів світу та їхні 

мотиви у творах 

світової літератури. 

Просто про складне ; 

вивчаємо науково, 

легко, цікаво, граючи. 

 

10.  

Калинка 

Марія 

Ігорівна 

 

Вчитель фізкультури 

 

«Нові форми роботи 

на уроках 

фізкультури: 

Формування команди 

та викладання 

чирлідингу 

________________ 

Практичні аспекти 

впровадження 

інновацій у процес 

фізичного виховання. 

Інклюзія» 

ЦПРПП. 

м.Львова 

8 год. 

________ 

 

 

30 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

21-00494 

12.03.2021 р. 

________________ 

 

LCPR № 00783 

17.06.2021 р. 

 

безкоштовно 



11.  

Кравець 

Ірина 

Теодорівна 

 

Вчитель інформатики 

1. 

Формвання soft ckills 

через упровадження 

концепції у середній і 

старшій школі». 

За напрямком 

«Наскрізні навики», 

«НУШ», «Практичні 

прийоми» 

2. 

Медіаграмотність для 

освітян 

3. 

Сучасні стандарти 

інклюзивного 

супроводу дітей з 

особливими освітніми 

потребами 

4. 

Взаємодія педагога та 

асистента вчителя в 

умовах інклюзивного 

освітнього 

середовища» 

1.  

ТОВ 

«На Урок» 

 

---------------- 

 

2. 

платформа 

масових 

відкритих 

онлайн-ресурсів 

Prometheus 

3. 

Центр здоров'я 

та розвитку 

«Коло сім'ї» 

 

4. 

ТОВ „На Урок” 

 

1. 

2 год. 

/ 0,06 

кредиту 

ЄКТС 

------------ 

2. 

60 год. 

2 кредити 

ЄКТС 

3. 

Самоосвіт

а 

 

 

4. 

2 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

1. № В566-54508 

19.10.2021 

------------------------ 

2. 

529b8bdba751447ebe43

7cec519762c9 

12.09.2021 р. 

 

3. 

25.11.2021 

 

4. 

№ В428-54508 

24.02.2021 р 

Власні кошти 

------------------

безкоштовно 

------------------ 

Власні кошти 

12.  

Оленюк 

Уляна 

Валеріївна 

 

Вчитель англійської 

мови 

 

«Взаємодія педагога 

та асистента вчителя 

в умовах 

інклюзивного 

освітнього 

середовища» 

 

 

 

 

ТОВ „На Урок” 

 

 

2 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

№ В428-617846 

24.02.2021 р. 
Власні кошти 

13.  

Повержук 

Романія 

Романівна 

 

Вчитель математики 

“Сучасний урок 

інформатики:методи,і

нструменти, 

результати” 

________________ 

«Математичний 

Видавничий дім 

“Освіта” 

___________ 

Видавнича група 

“Основа” 

____________ 

2 години 

або 0,06 

кредиту 

ЄКТС 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

дистанційна 

 

№ВОКІ-87 

18.02.2021 

___________ 

 

серія 4469-8722-4452 

26.05.2021 

безкоштовно 



 сторітейлінг» 

_______________ 

“НУШ як книга 

сучасного 

життя:пишемо 

розділи 1 - 5 разом” 

___________________ 

“НУШ як книга 

сучасного 

життя:пишемо 

розділи 1 - 5 разом” 

 

ТОВ 

Видавництво        

“Ранок” 

______________ 

 

ТОВ 

Видавництво 

“Ранок” 

 

2 години 

або 0,06 

кредиту 

ЄКТС. 

3години 

3години 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

________________ 

Y2311211151263C83F 

23.11.2021 

____________________ 

Y1811211148517BD85 

18.11.2021 

14.  

Позняк 

Анна 

Геннадіївна 

 

Заступник 

директора  з НВР, 

вчитель англійської 

мови 

 

Харчова безпека в 

школах і садочках: 

підготовка до 

державних перевірок 

ГО «Ресторанна 

гільдія» 

4 год. 

самоосвіт

а 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

№ 04172 

25.12.2021 
безкоштовно 

15.  

Попова 

Олена 

Валеріївна 

 

Заступник 

директора  з НВР, 

вчитель фізики 

 

«Чисте місто» 

 

ЦПРПП 

м.Львова 
12 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

№ 21- 02815 

 

03.12.2021 р 

безкоштовно 

16.  

Сало 

Іванна 

Кирилівна 

 

Вчитель української 

мови та літератури 

1. 

«Про дистанційний та 

змішаний формати 

навчання» 

для педагогів та 

керівників шкіл 

2. 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

1. 

50 годин / 

1,7 

кредиту 

ЄКТС 

------------ 

2. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

дистанційна 

 

1. 

07.11.2021 

 

134cbc7d246f4cc6986be

86a24625df0 

------------------------ 

2. 

безкоштовно 



 «Школа для всіх» 30 годин 

1 кредит 

ЄКТС. 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

10.11.2021 

 

55599093-f060-48b7-

a8de-64b3556846b0 

 

17.  

Синишин 

Лілія 

Любомирівна 

 

Вчитель української 

мови та літератури 

 

«Інтегрована мова – 

потреба ХХІ століття: 

компетентнісний 

підхід до вивчення 

мови». 

(як співвикладач 

українсько-

канадського проекту) 

___________________ 

«Медіаграмотність 

для освітян» 

___________________ 

«Домедична 

допомога» 

ЦПРПП м. 

Львова 

______________ 

 

 

Prometeus 

 

______________ 
ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ 

ЕРА» 

 

 

30 годин 

------------ 

60 годин / 

2 кредити 

ЄКТС 

_________ 

3 години 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

Очно- 

Дистанційна 

 

 

____________ 

Дистанційна 

 

____________ 

дистанційна 

 

LCPR № 01046 

09.07.2021р 

__________________ 

 

06.08.2021 р. 

c1b6af04b87b4e1d8abc8

2f8bb0adda6 

__________________ 

 

08.08.2021р 

безкоштовно 

18.  

Сіра Віра 

Семенівна 

 

Вчитель фізики 

 

«Взаємодія педагога 

та асистента вчителя 

в умовах 

інклюзивного 

освітнього 

середовища» за 

напрямами 

“Інклюзивна освіта”, 

“НУШ”, “Робота 

закладу освіти” 

 

 

 

 

ТОВ „На Урок” 

 

 

2 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

B428-1971975 

24.02.2021 
Власні кошти 

19.  

Слівінська 

Олександра 

Петрівна 

 

Вчитель початкових 

класів 

 

1.«Професійне 

зростання педагога: 

нові можливості та 

інструменти». 

________________ 

2.«Робота вчителів 

початкових класів з 

дітьми з особливими 

освітніми 

потребами». 

--------------------------- 

ТОВ 

«ВСЕОСВІТА» 

 

 

______________ 

ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНА

Л ЕРА» 

15 годин 

0,5 

кредиту 

ЄКТС 

________ 

30 годин 1 

кредит 

ЄКТС 

 

-------------

12 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

1. 

KU433784 

31.08.2021 

 

________________ 

2.  

26.09. 2021 

_______________ 

 

3. 

№ 21- 02820 

безкоштовно 

https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=55599093-f060-48b7-a8de-64b3556846b0
https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=55599093-f060-48b7-a8de-64b3556846b0
https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=55599093-f060-48b7-a8de-64b3556846b0
https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=55599093-f060-48b7-a8de-64b3556846b0


3.«Чисте місто» 

 

03.12.2021 

 

20.  

Степура 

Марія 

Любомирівна 

 

Вчитель англійської 

мови 

 

1."Steam-

проєктування з 

освітніми рішеннями 

EdPro" 

2."Стратегічні 

інвестиції у власний 

професійний 

розвиток: Програма 

ПРОФЕСІЙНОГО 

РОЗВИТКУ 

ВЧИТЕЛЯ 

АНГЛІЙСЬКОЇ 

МОВИ PROTEACH 

від Dinternal 

Education" 

1. 

ТзОВ "Едпро 

Дистрибюшн" 

2. 

ТОВ "Дінтернал 

Ед'юкейшн" 

1. 

2 години 

(0,06 

кредита 

ЄКТС) 

2. 

2 години 

(0,07 

кредита 

ЄКТС) 

 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

1. 

№ m31b401 

31.03.2021 

2. 

№DE-40-1404202118-

2704 

14.04.2021 

1.безкоштовн

о 

 

2.безкоштовн

о 

 

21.  

Трикуленко 

Тетяна 

Олександрівна 

 

Вчитель трудового 

навчання 

"Створення 

підтримуючого 

середовища в 

освітньому просторі" 

_______________ 

"Основи 

інформаційної 

безпеки" 

________________ 

"Культура 

толерантності: як 

побудувати 

суспільство, 

комфортне для всіх" 

________________ 

"Підвищення 

кваліфікації 

педагогічних 

працівників: нові 

вимоги і можливості" 

 

Центр 

трансперсональн

ої психології 

____________ 

 

Prometheus 

 

_____________ 

 

Prometheus 

 

____________ 

 

 

Prometheus 

Само 

освіта 

 

 

________ 

 

Само 

освіта 

________ 

 

Само 

освіта 

________ 

 

15 год. 

або 0,5 

кредиту 

ЄКТС 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо дистанційна 

 

15.11.2021 

--------------------------- 

 

19.12.2021 

------------------------------ 

20.12.2021 

 

https://courses.promethe

us.org.ua:18090/cert/91e

6b00715d64fe0adbc8ed4

90d33671#:~:text=91e6b

00715d64fe0adbc8ed490

d33671 

 

20.12.2021 

безкоштовно 

22.  

Труш 

Уляна 

Петрівна 

 

1. 

«Казкотерапія як 

основа роботи з 

початковою школою» 

1. 

ГО «Фонд 

підтримки 

інформаційного 

1. 

15 годин 

або 0,5 

кредиту 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

дистанційна 

 

1. 
№5313064091224 

 

11.07.2021 

 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671#:~:text=91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671#:~:text=91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671#:~:text=91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671#:~:text=91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671#:~:text=91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671#:~:text=91e6b00715d64fe0adbc8ed490d33671


Вчитель початкових 

класів 

 

 

________________ 

 

 

2. 

«Чисте місто» 

 

_________________ 

3.Тема 1-8: НУШ як 

книга шкільного 

життя: пишемо 

розділи 1-5 разом. 

Тема9: Формування 

ключових 

компетентностей на 

уроках української 

мови в новій 

українській школі 

 

 

забезпечення 

студентів 

AtomsHub» 

______________ 

 

2. ЦПРПП 

м. Львова 

 

______________ 

 

3. Всеукраїнська 

віртуальна 

школа “Ранок” - 

онлайн навчання 

в інтерактивній 

школі творчого 

вчителя 

 

 

 

ЄКТС 

 

________ 

2. 

12 годин 

 

_________ 

 

3. 

24 години 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

2. 

№ 21- 02824 

03.12.2021 

_________________ 

3. 

Тема1: 

Y1711211147726BA6E 

17.11.2021р 

Тема2: 

Y1811211148526BD8E 

18.11.2021р 

Тема3: 

Y1911211149198C02E 

19.11.2021р 

Тема4: 

Y2011211149714C232 

20.11.2021р 

Тема5: 

Y2011211150104C3B8 

20.11.2021р. 

Тема6: 

Y2211211150649C5D9 

22.11.2021р. 

Тема7: 

Y2411211151960CAF8 

24.11.2021р. 

Тема8: 

Y2511211152684CDCC 

25.11.2021р. 

Тема9: 

Y2511211153120CF80 

25.11.2021р. 

23.  

Фісунова 

Мирослава 

Мирославівна 

 

Вчитель музичного 

мистецтва 

 

«Сучасні підходи до 

навчання музичного 

мистецтва 

ЦПРПП 

м. Львова 

 

30 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

очна 
LCPR 01309 

29.12.2021 р. 
безкоштовно 



24.  

Хморук 

Марта 

Миколаївна 

 

Вчитель початкових 

класів 

 

«Чисте місто» 

 

ЦПРПП м. 

Львова 

 

12 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

№ 21- 02828 

 

03.12.2021 р 

безкоштовно 

25.  

Хорняк 

Тетяна 

Андріївна 

 

Вчитель географії 

 

«Чисте місто» 

 

ЦПРПП м. 

Львова 

 

12 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

№ 21- 02831 

03.12.2021 р. 

 

безкоштовно 

26.  

Шишук 

Анна 

Ярославівна 

 

Вчитель історії 

 

«Концептуальні 

засади 

підприємницької 

компетентності 

школярів» 

Педагогічна бізнес-

майстерня 

ЦПРПП м. 

Львова 

Інстиут міста 

8 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

21-00455 

12.03.2021 р. 
безкоштовно 

27. 

Цура 

Оксана 

Степанівна 

 

Директор, вчитель 

математики 

 

«Інституційний аудит 

закладів загальної 

середньої освіти» 

ДСЯО, 

ЦПРПП 

м. Львова 

24 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

LCPR00242 

26.04.2021р. 
безкоштовно 



 

 

 

 

 

28. 

Чишинська-Глибович 

Ліліана Ігорівна 

 

Вчитель англійської 

мови 

 

«Взаємодія педагога 

та асистента вчителя 

в умовах 

інклюзивного 

освітнього 

середовища» 

 

 

 

 

ТОВ „На Урок” 

 

 

2 год. 

навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації, у тому 

числі участь у 

семінарах, 

практикумах, 

тренінгах, вебінарах, 

майстер-класах тощо 

дистанційна 

 

№ В428-579685 

24.02.2021 р 
Власні кошти 


