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План підвищення кваліфікації вчителів початкових класів НВО №1 на 2022 рік 

№ ПІБ педагога Теми (напрями, 

найменування) 

Форми Види Обсяги, 

трива 

лість 

Суб’єкт 

підвищен 

ня каліфі 

кації 

Строки Вартість/безоп 

латний характер 

Самостій- 

не фін-ня 

1.  Свіцельська Н. П. Формування творчих 

здібностей учнів шляхом 

використання інноваційних 

технологій. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал. 

36 год ХОІППО Впродовж року   

2.  Побережна О.П. Виховання вмотивованого 

учня шляхом створення на 

уроці ситуації успіху та 

вільного вибору. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

3.  Росецька Т.М.  Активізація творчого 

потенціалу учнів шляхом 

використання ігрових методів 

навчання. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 
30 год ХОІППО Впродовж року   

4 Кравчук О.В. «Впровадження елементів 

інноваційних технологій – як 

засіб розвитку творчих 

здібностей учасників 

освітнього процесу». 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

5. Глушман В.Д. Формування творчих 

здібностей учнів шляхом 

використання інноваційних 

технологій. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30год ХОІППО 

 

 

Впродовж року  

 

 

6.  Шаповалова Л.А. Формування навчальної 

мотивації учнів початкових 

класів. Теорія і практика. 

 

 

 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   



 

7. Панькова Н.В. Розвиток критичного 

мислення в контексті НУШ. 

Теорія і практика. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

8. Цвігун І.М.  Інтеграція навчання в НУШ. інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

9. Любенчук К.І. «Активізація пізнавальної 

діяльності учнів на уроках і 

позаурочний час» 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

10 Білик М.В. «Розвиток математичних 

здібностей молодших 

школярів у новій українській 

школі». 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 
30 год ХОІППО Впродовж року   

11 Петрик М.В. Медіаграмотність в 

початковій школі на уроках 

інформатики. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30год ХОІППО Впродовж року   

12 Димчук Н.В. Використання лексико-

граматичних ігор на уроках 

англійської мови 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХГПА Впродовж року   

13 Радовець А.М. Використання ігрових форм 

роботи та комунікативних 

компетентностей на уроках 

англійської мови. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   

14 Дячук Л.І. Інтегроване навчання в 

умовах НУШ. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХГПА Впродовж року   

15 Толордава А.В. Розвиток інтересу до начання 

учнів початкових класів 

засобами інноваційних 

технологій. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 
30год ХГПА Впродовж року   

16 Максимова І.С. Здоров’язбережувальні 

технології на уроках в 

початкових класах. 

 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

17 Гальомко І.І. Оцінювання без знецінення. 

 

 

 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. кваліфікації 

 

 

 

30 год ХОІППО Впродовж року   



 

18 Цимбаліста А.С. Організація освітнього 

середовища в умовах роботи 

ГПД. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   

19 Буреш Н.М. 

вих. ГПД 

Розвиток творчих здібностей 

учнів в умовах роботи ГПД. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   

 Асистент вчителя Робота асистента вчителя з 

батьками 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   

20 Янчишина Л.О. Розвиток пізнавальної 

активності учнів молодшого 

шкільного віку в умовах ГПД 

 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   

 

21 

Матвійцова Л.В. Розвиток творчих здібностей  

учнів в умовах ГПД. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

22 Алфьорова О.Д. Розвиток критичного 

мислення учнів в умовах 

роботи ГПД. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

23 Долюк І.А. «Казкотерапія, як сучасний 

креативний засіб соціалізації 

дитини в суспільстві» 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал. 

30 год ХОІППО Впродовж року   

24 Сисак О. В. Розвиток пізнавальних 

інтересів та креативних 

здібностей учнів в умовах 

ГПД. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал. 

36 год ХОІППО Впродовж року 

 

 

   

25 Піхурець Н.В.  Формування читацьких 

компетентностей учнів 

початкової школи засобами 

інноваційних технологій» 

 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   

26  Костюк О.М. Особливості роботи з учнями 

в умовах НПП «Інтелект 

України» 

 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

27 Мариняк С.П. Формування соціальної 

компетентності молодших 

школярів. 

 

 

 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   



 

 

28 Мазур В.Ф Використання проєктних 

технологій в роботі педагога-

організатора. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   

29 Долинська Т.Я. Розвиток критичного 

мислення учнів на уроках 

української мови. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО Впродовж року   

Нестандартні підходи до 

організації методичної роботи 

з педагогами. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

30 год ХОІППО 

ХГПА 

Впродовж року   

30 Романів О.М. Актуальні проблеми сучасної 

мистецькоїї освіти в 

початковій школі. Теорія і 

практика. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   

Удосконалення професійного 

розвитку педагогів як умова 

створення творчого 

освітнього середовища. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

72 год ХОІППО Впродовж року   

31 

 

Сташевська Н.В. Використання ігрових 

технологій у НУШ 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал. 

36 год ХОІППО Впродовж року   

32 Стрийко О.І. Формування життєвих 

компетентностей учнів на 

уроках укр. мови 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал. 

36 год ХОІППО Впродовж року   

Організація простору 

шкільної бібліотеки для 

освітніх можливостей 

кожного учня. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року  

 

 

 

33 Мамінченко В.Б. «Дидактичні ігри на групі 

подовженого дня». 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року  

 

 

 

34 

Криськова І. О. Впровадження ідей гуманної 

педагогіки в НУШ 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год. ХОІППО Впродовж року   

 

35 

Кравець Т.М. Шляхи підвищення 

ефективності усного 

мовлення на уроках 

англійської мови в початковій 

школі. 

 

 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   



 

36 Павельчук О.Р. Тематичний квест як форма 

узагальнення знань у процесі 

навчання англійської мови у 

поч. класах. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 

36 год ХОІППО Впродовж року   

37 Гарматюк В.Р. Особливості організації 

рухової активності в умовах 

ГПД. 

 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал 
36 год ХОІППО Впродовж року   

38 Палагнюк В.М. Гра, як засіб активізації 

пізнавальної діяльності 

молодших школярів в умовах 

групи 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал. 

30год ХОІППО Впродовж року   

39 Федоренко А.А. Навчання через гру та 

командну творчість. 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал. 

36 год ХОІППО Впродовж року   

40 Остапова Н.А. Розвиток творчих здібностей 

учнів в умовах ГПД 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал. 

36 год ХОІППО Впродовж року   

41 Павленко Я.В. Навчання в ХГПА   

42 Котюк І.Г. Використання ІКТ на уроках 

англійської мови 

інституційна Нав-ня за програмою 

підв. квал. 

36 год ХОІППО Впродовж року   

43 Лавренюк Є.Ю.                                                                                         Навчання в ХГПА  

 

 

Заступник директора ЗНВР                                                      Таїса  ДОЛИНСЬКА 

 

 


