
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення педагогічної ради 

від  24.12.2021
  (протокол № 5)

 РІЧНИЙ ПЛАН
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік

Рівненської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11 Рівненської міської ради
 
№ з/п ПІП педагогічного

працівника
Тема (напрям,
найменування)

Суб’єкт
підвищення
кваліфікації

Обсяг
(тривалість)

Вид Форма
(форми)

Стро
ки

Вартість
та

джерела
фінансув

ання
1. Антонець Наталія 

Анатоліївна
Практичні психологи 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

2. Баланенко Ірина 
Володимирівна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

3. Блискош Катерина 
Василівна

Бібліотекарі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

4. Блищик Оксана 
Василівна

Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Сучасний урок: 
прийоми та інструменти»
 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

5. Бондарчук Раїса Вчителі  початкових класів РОІППО 30 год Навчання за Інституційна 



Петрівна включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

програмою 
підвищення 
кваліфікації

(дистанційна)

6. Бугай Борис 
Васильович

Вчителі фізичної культури 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

7. Величко Оксана 
Павлівна

Вчителі суспільних предметів 
(історія, правознавство, 
громадянська освіта, етика, 
основи християнської етики) 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

8. Венжинович Світлана
Борисівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

9. Вибач Тетяна 
Аркадіївна

Вчителі  математики 
«Розвиток професійних 
компетентностей»  

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

10. Гарбар Оксана 
Василівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей» 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

11. Гаюк Володимир 
Васильович

Вчителі  трудового навчання, 
технологій і креслення 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

12. Герасимчук Наталія 
Олександрівна

Вчителі-логопеди, вчителі-
дефектологи «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

13. Гон Світлана Іванівна Вчителі суспільних предметів 
(історія, правознавство, 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 

Інституційна 
(дистанційна)



громадянська освіта, етика, 
основи християнської етики) 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

підвищення 
кваліфікації

14. Гончук Оксана 
Сергіївна

Вчителі суспільних предметів 
(історія, правознавство, 
громадянська освіта, етика, 
основи християнської етики) 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

15. Гопало Людмила 
Ярославівна

Вчителі зарубіжної літератури 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

16. Давидчук Валентина 
Степанівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

17. Далюк Ярослав 
Йосипович

Вчителі  трудового навчання, 
технологій і креслення 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

18. Данилицька Тетяна 
Костянтинівна

Вихователі груп продовженого
дня «Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

19. Дивачевська Алла 
Миколаївна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

20. Довга Лілія 
Михайлівна

Вчителі фізики, астрономії 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

21. Дрига Тетяна Вчителі біології й екології РОІППО 30 год Навчання за Інституційна 



Василівна «Розвиток професійних 
компетентностей»

програмою 
підвищення 
кваліфікації

(дистанційна)

22. Дубінська Олена 
Володимирівна

Вчителі  початкових класів, 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі  «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

23. Дудко Надія 
Дмитрівна

Вчителі  математики 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

24. Живодьор Ірина 
Максимівна

Вчителі музичного мистецтва, 
мистецтва «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

25. Жижчук Вікторія 
Петрівна

Вчителі зарубіжної літератури 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

26. Журавель Леся 
Володимирівна

Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Створення 
інклюзивного освітнього 
середовища та особливості 
інклюзивного навчання»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

27. Зима Людмила 
Павлівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

28. Івацько Тетяна 
Антонівна

Вихователі груп продовженого
дня «Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)



29. Калошина Ірина 
Іванівна

Вчителі зарубіжної літератури 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

30. Качабульська 
Катерина Ярославівна

Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Створення 
інклюзивного освітнього 
середовища та особливості 
інклюзивного навчання»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

31. Кекух Тетяна Іванівна Вчителі  початкових класів, 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

32. Кисельова Євгенія 
Анатоліївна

Вчителі  початкових класів, 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

33. Климчук Світлана 
Андріївна

Вчителі  математики 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

34. Климчук Юлія 
Олександрівна

Соціальні педагоги «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

35. Ковальчук Олена 
Петрівна

Асистенти вчителів ЗЗСО з 
інклюзивним та інтегрованим 
навчанням «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

36. Ковальчук Андрій Вчителі інтегрованого курсу РОІППО 30 год Навчання за Інституційна 



Васильович «Здоров’я, безпека та 
добробут»   «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

програмою 
підвищення 
кваліфікації

(дистанційна)

37. Козік Тетяна Ігорівна Асистенти вчителів ЗЗСО з 
інклюзивним та інтегрованим 
навчанням «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

38. Козлюк Марія 
Іванівна

Вчителі української мови та 
літератури «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

39. Колеснік Катерина 
Андріївна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

40. Кононець Людмила 
Євгенівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

41. Копель Роман 
Валерійович

Вчителі фізичної культури 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

42. Корнилюк Тетяна 
Валентинівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

43. Коханевич Світлана 
Володимирівна

Вчителі  початкових класів, 
які працюють за освітніми 
програмами науково-
педагогічного проєкту  
«Інтелект України»  
«Розвиток професійних 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)



компетентностей»
44. Кравчук Алла 

Аркадіївна
Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Створення 
інклюзивного освітнього 
середовища та особливості 
інклюзивного навчання» 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

45. Кравчук Іванна 
Володимирівна

Вихователі груп продовженого
дня «Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

46. Кривчук Ірина 
Анатоліївна

Вчителі фізичної культури 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

47. Кузьмич Мирослава 
Василівна

Вчителі  початкових класів, 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

48. Кукушкіна Світлана 
Борисівна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

49. Кульбаба Олена 
Володимирівна

Вчителі фізичної культури 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

50. Лаптєва Тетяна 
Юріївна

Вчителі  математики 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

51. Лебідь Наталія 
Вікторівна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 

Інституційна 
(дистанційна)



предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

підвищення 
кваліфікації

52. Левчук Катерина 
Степанівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

53. Липчук Людмила 
Михайлівна

Вчителі  географії «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

54. Луцюк Тетяна 
Валеріївна

Заступники директорів ЗЗСО з
навчально-виховної роботи 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

55. Луцюк Тетяна 
Валеріївна

Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Організація STEM-
орієнтованого освітнього 
середовища»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

56. Майборська Людмила
Василівна

Педагоги-організатори 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

57. Маркевич Оксана 
Григорівна

Вчителі української мови та 
літератури «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

58. Матвійчук Катерина 
Валентинівна

Вчителі  початкових класів, 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)



59. Мацевич Всеволод 
Дмитрович

Вчителі  географії «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

60. Мачек Людмила 
Станіславівна

Вчителі української мови та 
літератури «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

61. Мельничук Надія 
Анатоліївна

Вчителі української мови та 
літератури «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

62. Микитюк Жанна 
Казимирівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

63. Місько Надія 
Петрівна

Вчителі  географії «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

64. Моцна Ольга 
Ярославівна

Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Створення 
інклюзивного освітнього 
середовища та особливості 
інклюзивного навчання»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

65. Ніколаєва Діна 
Миколаївна

Вчителі  початкових класів 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

66. Новицька Леся 
Василівна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)



67. Окапінська Лариса 
Дмитрівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

68. Онисімчук Яна 
Сергіївна

Вчителі української мови та 
літератури «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

69. Павлущик Оксана 
Олександрівна

Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Технології 
розвитку критичного 
мислення здобувачів освіти»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

70. Панчак Анна Юріївна Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Створення 
інклюзивного освітнього 
середовища та особливості 
інклюзивного навчання»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

71. Пилат Олена 
Олександрівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

72. Пітик Світлана 
Миколаївна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

73. Поліщук Людмила 
Василівна

Вчителі  математики 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

74. Полюхович Світлана 
Юріївна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)



професійних 
компетентностей»

75. Породюк Людмила 
Станіславівна

Вчителі української мови та 
літератури «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

76. Работюк Жанна 
Валентинівна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

77. Радчик Володимир 
Васильович

Вчителі фізичної культури 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

78. Римар Тетяна 
Леонідівна

Вчителі  початкових класів 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

79. Рудік Людмила 
Вікторівна

Вчителі  образотворчого 
мистецтва, мистецтва 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

80. Рябова Олена 
Анатоліївна

Вчителі  початкових класів, 
які працюють за освітніми 
програмами науково-
педагогічного проєкту  
«Інтелект України»  
 «Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

81. Свіягіна Лариса 
Володимирівна

Вчителі  трудового навчання, 
технологій і креслення 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)



82. Сєрєнкова Наталія 
Георгіївна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

83. Сидорчук Катерина 
Віталіївна

Вчителі  початкових класів 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

84. Синяк Лариса 
Олександрівна

Керівники ЗЗСО за 
тематичним напрямом « 
Система планування у закладі 
освіти»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

85. Синяк Лариса 
Олександрівна

Вчителі  математики 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

86. Сипата Світлана 
Іванівна

Вчителі  початкових класів   
«Розвиток професійних 
компетентностей» 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

87. Слободян Валентина 
Олександрівна

Заступники директорів ЗЗСО з
виховної роботи «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

88. Слободян Валентина 
Олександрівна

Вчителі української мови та 
літератури «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

89. Смик Ольга 
Василівна

Вчителі  початкових класів, 
включаючи навчальний 
предмет «Інформатика» у 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 

Інституційна 
(дистанційна)



початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

кваліфікації

90. Соколова Вікторія 
Борисівна

Вчителі англійської мови 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

91. Табак Юлія Василівна Вчителі фізики, астрономії 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

92. Трусик Алла Петрівна Вчителі української мови та 
літератури «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

93. Турченюк Ольга 
Миколаївна

Заступники директорів ЗЗСО з
навчально-виховної роботи 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

94. Турченюк Ольга 
Миколаївна

Вчителі предмету «Захист 
України» та основ медичних 
знань «Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

95. Українець Сергій 
Олександрович

Вчителі біології й екології 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

96. Федорчук Марія 
Ігорівна

Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Здійснення мовно-
літературної освіти в умовах 
Державного стандарту базової 
середньої освіти»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

97. Фесюк Алла 
Євгенівна

Вчителі  початкових класів, 
включаючи навчальний 

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 

Інституційна 
(дистанційна)



предмет «Інформатика» у 
початковій школі «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

підвищення 
кваліфікації

98. Чегус Олена 
Анатоліївна

Вчителі української мови та 
літератури «Розвиток 
професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

99. Чепурін Олександр 
Андрійович

Педагогічні працівники 
закладів освіти за тематичним 
напрямом «Створення 
інклюзивного освітнього 
середовища та особливості 
інклюзивного навчання»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

100. Якимець Богдан 
Олександрович

Вчителі фізичної культури 
«Розвиток професійних 
компетентностей»

РОІППО 30 год Навчання за 
програмою 
підвищення 
кваліфікації

Інституційна 
(дистанційна)

        
               Голова педагогічної ради                                           Л.О. Синяк
                          

               Секретар педагогічної ради                                        О.Г. Маркевич
 


