
План  

підвищення кваліфікації педагогічних працівників СЗШ №90 м.Львова на 2021 рік 

№ 

з/п 

ПІБ Предмет Форма Платформа Тема Обсяг 

(тривалість) 

1. Борщевський 

Анатолій Іванович 

 

фізика, 

астрономія 

    

директор школи дистанційна ЕdEra «Управління школою. Практикум» 30 годин 

2. Скабара Тетяна 

Володимирівна 

математика дистанційна ЕdEra «Математика: арифметика, рівняння та 

нерівності» 

30 годин 

заступник 

директора 

дистанційна Prometheus 

 

«Протидія та попередження булінгу (цькування) 

в закладах освіти» 

80 годин 

3. Панасюк Ярослав 

Сергійович 

історія     

трудове 

навчання 

очна ЦПРПП «Ефективне впровадження сучасних форм та 

методів роботи на уроках трудового навчання» 

30 годин 

4. Падалка Марія 

Євгенівна 

зарубіжна 

література 

дистанційна Всеосвіта «Психологічні аспекти естетичного виховання 

на уроках зарубіжної літератури» 

30 годин 

заступник 

директора 

дистанційна Prometheus 

 

«Впровадження інновацій в школах» 60 годин 

5. Саєнко Ірина 

Ярославівна 

українська мова і 

література 

дистанційна Prometheus 

 

«Осмислені й переосмислені» 15 годин 

основи здоров’я  дистанційна «На урок» «Проектний метод навчання» 24 години 

6. Моравська Христина 

Йосифівна 

 

українська мова і 

література 

дистанційна Prometheus 

 

«Осмислені й переосмислені» 15 годин 

основи здоров’я дистанційна «Рух Освіта» «Створення лепбуку: від ідеї до реалізації» 15 годин 

7. Ільчишин Галина 

Степанівна 

українська мова і 

література 

очна ЛОІППО  30 годин 

основи здоров’я     

8. Паляниця Ірина 

Іванівна 

українська мова і 

література 

очна ЦПРПП «Учитель та учень у світі змін» 30 годин 

9. Коваль Наталія 

Михайлівна 

українська мова і 

література 

дистанційна Prometheus 

 

«Стартуємо до успішної школи» 

«Осмислені й переосмислені» 

30 годин 

15 годин 

10. Подоляк Ірина 

Василівна 

українська мова і 

література 

дистанційна Prometheus 

«На урок» 

 

«Осмислені й переосмислені» 

«Українська мова та література: дистанційне 

навчання та робота в класі» 

15 годин 

8 годин 

 



«Підвищення кваліфікації вчителів: через 

самоосвіту до професійного зростання» 

10 годин 

11. Хованець Марія 

Михайлівна 

українська мова і 

література 

дистанційна Prometheus 

«Рух Освіта» 

«Осмислені й переосмислені» 

«Техніка «Хмари слів» Швидке 

запам’ятовування інформації» 

 

15 годин 

15 годин 

12. Ткач Ірина Євгенівна українська мова і 

література 

дистанційна «Рух Освіта» 

 

«Створення лепбуку: від ідеї до реалізації» 

«Техніка «Хмари слів» Швидке 

запам’ятовування інформації» 

15 годин 

15 годин 

13. Біжко Людмила 

Ярославівна 

українська мова і 

література 

очна ЦПРПП «Учитель та учень у світі змін» 30 годин 

художня 

культура 

дистанційна Prometheus 

 

«Дизайн-мислення у школі» 30 годин 

14. Бутнар Оксана 

Мирославівна 

українська мова і 

література 

дистанційна Prometheus 

«На урок» 

 

«Осмислені й переосмислені» 

«Організація освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання» 

«Як організувати ефективну роботу над 

помилками на уроках української мови» 

15 годин 

13 годин 

 

2 години 

15. Глібовецька Євгенія 

Іванівна 

зарубіжна 

література 

очна ЦПРПП «Біблія крізь призму сучасності» 30 годин 

16. Жеребецька Ірина 

Борисівна 

зарубіжна 

література 

очна ЦПРПП «Біблія крізь призму сучасності» 30 годин 

Захист України     

17. Савчин Ірина 

Миколаївна 

англійська мова дистанційна 

 

 

очна 

Prometheus 

Pearson and 

Oxford 

Львівська 

національна 

музична 

академія 

ім.М.В.Лисенка 

«Наукова комунікація в цифрову епоху» 

Серія вебінарів 

 

Стажування 

90 годин 

10 годин 

 

30 годин 

18. Крицула Любов 

Володимирівна 

англійська мова очна ЛОІППО  30 годин 

19. Мартинишин Наталя 

Орестівна 

англійська мова дистанційна ЛОІППО  30 годин 

20. Ягелович Роксолана німецька мова дистанційна «На урок» Серія вебінарів 30 годин 



Романівна 

21.   Збаращук Ольга 

Мирославівна 

англійська мова очна ЛОІППО  30 годин 

22. Яремчук Юлія 

Тарасівна 

англійська мова дистанційна Pearson and 

Oxford 

«На урок» 

Серія вебінарі та тренінгів 

 

Серія вебінарів 

25 годин 

 

5 годин 

23. Кравець Ірина 

Романівна 

англійська мова дистанційно Oxford 

University Press 

Серія вебінарів 30 годин 

24. Іщак Віра Іванівна математика очна 

 

дистанційна 

ЦПРПП 

 

«На урок» 

«Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній 

школі» 

«Критичне мислення» 

30 годин 

25. Гриців Любов 

Володимирівна 

математика очна ЦПРПП «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній 

школі» 

30 годин 

26. Олійник Оксана 

Петрівна 

математика дистанційна Prometheus 

 

«Нові виклики до навчання математики в 

сучасному світі» 

30 годин 

27. Липа Ірина Іванівна математика дистанційна Всеосвіта «Екологізація предметів природничої і 

математично-інформатичної освітніх галузей» 

30 годин 

28. Антощук Ірина 

Іванівна 

математика дистанційна Всеосвіта «Екологізація предметів природничої і 

математично-інформатичної освітніх галузей» 

30 годин 

29. Любчак Ірина 

Олегівна 

 

математика очна ЦПРПП «Адаптація учнів 5 класу до навчання в основній 

школі» 

30 годин 

інформатика дистанційна EdEra «Арифметика, рівняння та нерівності»  

30. Кожан Любов 

Василівна 

інформатика дистанційна Prometheus 

 

«Дизайн-мислення у школі» 30 годин 

31. Федека Ольга 

Іванівна 

інформатика дистанційна Prometheus 

 

«Дизайн-мислення у школі» 30 годин 

32. Петренко Галина 

Григорівна 

історія очна ЦПРПП «Додатки Google в діяльності вчителя. 

Використання онлайн ресурсів для організації 

дистанційного навчання» 

30 годин 

«Розвиток громадянських компетентностей 

учнів» 

30 годин 

33. Мукан Марія 

Василівна 

 

історія очна ЛОІППО «Нові підходи до викладення Правознавства у 

школі» 

30 годин 

християнська 

етика 

очна ЛОІППО  30 годин 

34. Моравська  Наталія історія дистанційна Prometheus «Медіаграмотність вчителя Історії» 30 годин 



Іллівна 

 

 

громадянська  

освіта 

    

правознавство     

35. Козловська Наталія 

Дмитрівна 

біологія дистанційна Prometheus 

 

«Дизайн-мислення у школі»  30 годин 

«Впровадження інновацій в школі» 60 годин 

очно-

дистанційна 

ЛОІППО «Освіта для сталого розвитку: цілі 

збалансованого розвитку» 

30 годин 

36. Вілюра Світлана 

Йосифівна 

біологія дистанційна Prometheus 

 

«Дизайн-мислення у школі»  30 годин 

«Впровадження інновацій в школі» 60 годин 

очно-

дистанційна 

ЛОІППО «Освіта для сталого розвитку: цілі 

збалансованого розвитку» 

30 годин 

37. Луцюк Олексій 

Степанович 

 

географія очна ЛОІППО «Змішане навчання: сутність та переваги у 

сучасному світі, нові моделі та практики. 

Інтеграція як основа формування природничо-

наукової компетентності учнів» 

30 годин 

трудове 

навчання 

очна ЛОІППО  30 годин 

38. Корницька Наталія 

Григорівна 

географія очна ЦПРПП «Змішане навчання: сутність та переваги у 

сучасному світі, нові моделі та практики. 

Інтеграція як основа формування природничо-

наукової компетентності учнів» 

30 годин 

39. Казимірська 

Роксоляна Іванівна 

географія очна ЛОІППО «Змішане навчання: сутність та переваги у 

сучасному світі, нові моделі та практики. 

Інтеграція як основа формування природничо-

наукової компетентності учнів» 

30 годин 

40. Миронова Мар'яна 

Ігорівна 

 

основи 

економіки 

дистанційна ЛОІППО  30 годин 

математика дистанційна Едера «Математика це просто» 20 годин 

41. Федорова Валентина 

Іванівна 

фізика дистанційна Prometheus 

 

«Впровадження інновацій в школах» 60 годин 

42. Кавецький Роман 

Степанович 

фізика дистанційна Prometheus 

 

«Впровадження інновацій в школах» 60 годин 

43. Камінська Мирослава 

Теодорівна 

 

фізика дистанційна ЛОІППО  30 годин 

інформатика дистанційна EdEra «Онлайн-курс для вчителів та керівників шкіл 

про дистанційне навчання» 

 



44. Чучвера Ірина 

Венедиктівна 

 

хімія дистанційна Prometheus «Дизайн-мислення у школі» 30 годин 

очна ЦПРПП «Додатки Google в діяльності вчителя. 

Використання онлайн-ресурсів для організації 

дистанційного навчання» 

 

основи здоров’я   дистанційна Prometheus «Критичне мислення для освітян» 30 годин 

45. Єдинак Іванна 

Ярославівна 

 

хімія дистанційна Prometheus «Дизайн-мислення у школі» 30 годин 

очна ЦПРПП «Додатки Google в діяльності вчителя. 

Використання онлайн-ресурсів для організації 

дистанційного навчання» 

 

природознавство дистанційна Prometheus «Критичне мислення для освітян» 30 годин 

46. Матус Лідія 

Михайлівна 

 

музичне 

мистецтво 

очна ЦПРПП «Теоретично-практичні аспекти викладання 

мистецтва» 

 

керівник гуртка     

47. Петрів Тетяна 

Василівна 

образотворче 

мистецтво  

очна ЛОІППО  30 годин 

48. Весельський Юрій 

Орестович 

фізкультура очна ЛОІППО  30 годин 

49. Гнівушевська Марія 

Ярославівна 

фізкультура очна ЛОІППО  30 годин 

50. Онишкевич Оксана 

Михайлівна 

фізкультура очна ЦПРПП «Інноваційно-педагогічні технології у фізичному 

вихованні школярів» 

30 годин 

51. Куян Наталя 

Романівна 

 

фізкультура очна ЛОІППО  30 годин 

інструктор з 

плавання 

    

52. Сидорак Марія 

Михайлівна 

фізкультура очна ЦПРПП «Інноваційно-педагогічні технології у фізичному 

вихованні школярів» 

30 годин 

53. Шевчук Анатолій 

Миколайович 

 

Захист України очна ЛОІППО  30 годин 

керівник гуртка     

54. Дідич Юлія 

Миколаївна 

трудове 

навчання 

дистанційна ЛОІППО  30 годин 

55. Віталіш Олеся 

Олегівна 

 

трудове 

навчання 

очно-

дистанційна 

ЛОІППО  30 годин 

основи здоров’я      

56. Малиш Леся Петрівна християнська очна ЛОІППО «Біблія крізь призму сучасності» 30 годин 



етика 

57. Грудка Світлана 

Володимирівна 

початкові класи дистанційна  ed-era.com Робота вчителів початкових класів з дітьми із 

особливими освітніми потребами 

 

58. Чорна Людмила 

Миколаївна 

початкові класи дистанційна Громад. орг. 

«Освіта ХХІ 

ст.» 

« Успішний вчитель – успішний учень» 30 годин 

59. Василенко Наталія 

Степанівна 

початкові класи дистанційна  ed-era.com Робота вчителів початкових класів з дітьми із 

особливими освітніми потребами 

30 годин 

60. Пазяк Надія Іванівна початкові класи дистанційна  ed-era.com Робота вчителів початкових класів з дітьми із 

особливими освітніми потребами 

30 годин 

61. Качор Марія 

Василівна  

початкові класи дистанційна ed-era.com «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання»   

50 годин 

62. Підставська Галина 

Андріївна 

початкові класи дистанційна 

 

Prometheus 

 

«Медіаграмотність для освітян» 

 

     60 годин 

63. Стадник Світлана 

Петрівна 

початкові класи дистанційна Громад. орг. 

«Освіта ХХІ 

ст.» 

«Успішний вчитель – успішний учень» 30 годин 

64. Стасишин 

Олександра Іванівна 

початкові класи дистанційна Громад. орг. 

«Освіта ХХІ 

ст.» 

«Успішний вчитель – успішний учень» 30 годин 

65. Антошик  Оксана 

Йосипівна 

початкові класи дистанційна Громад. орг. 

«Освіта ХХІ 

ст.» 

«Успішний вчитель – успішний учень» 30 годин 

66. Новосядла Ірина 

Броніславівна 

початкові класи дистанційна Громад. орг. 

«Освіта ХХІ 

ст.» 

«Успішний вчитель – успішний учень» 30 годин 

67. Крилишин Леся 

Петрівна 

початкові класи дистанційна ed-era.com «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання»   

50 годин 

християнська 

етика 

очна ЛОІППО «Біблія крізь призму сучасності» 30 годин 

68. Турянська Галина 

Ярославівна 

початкові класи дистанційна  ed-era.com «Робота вчителів початкових класів з дітьми із 

особливими освітніми потребами» 

30 годин 

69. Гриник Наталія 

Володимирівна 

початкові класи дистанційна Prometheus «Протидія та попередження булінгу (цькування) 

в закладах освіти» 

80 годин 

70. Куземська Наталія 

Йосипівна 

початкові класи дистанційна EdEra  «Недискримінаційний підхід у навчанні» 30 годин 



71. Шмигельська Ольга 

Олегівна 

початкові класи дистанційна Prometheus «Протидія та попередження булінгу (цькування) 

в закладах освіти» 

80 годин 

72. Кіткайло Марія 

Василівна 

початкові класи дистанційна ed-era.com «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання»   

50 годин 

73. Глібовецька Оксана 

Богданівна 

початкові класи дистанційна 

 

Prometheus «Стартуємо до успішної школи» 30 годин 

74. Потюк Оксана 

Михайлівна 

початкові класи дистанційна Prometheus «Oсвітні інструменти критичного мислення»      60 годин 

75. Олексів Ірина 

Михайлівна 

початкові класи дистанційна Prometheus «Стартуємо до успішної школи «30 кроків до 

нової української школи: навчаємо 

громадянина». 

30 годин 

76. Вихопень Юлія 

Федорівна 

вихователь ГПД дистанційна Prometheus «Медіаграмотність для освітян» 

 

60 годин 

77. Лебідь Ірина Іванівна 

 

практичний 

психолог 

дистанційна Всеосвіта «Сучасні технології психолого-педагогічного 

супроводу дітей з особливими потребами в 

освітньому просторі» 

«Організація ефективної діяльності практичного 

психолога в закладі освіти» 

30 годин 

 

 

36 годин 

основи здоров’я  дистанційна Всеосвіта «Розвиток і саморозвиток професійної 

креативності вчителя» 

36 годин 

78. Гладун Світлана 

Богданівна 

 

педагог-

організатор 

    

українська мова і 

література 

дистанційна Prometheus 

«На урок» 

 

«Осмислені й переосмислені» 

«Українська мова та література: дистанційне 

навчання та робота в класі» 

«Підвищення кваліфікації вчителів: через 

самоосвіту до професійного зростання» 

15 годин 

8 годин 

 

10 годин 

79. Кунтій Олег 

Cеменович 

керівник гуртка очна ЛОІППО  30 годин 

80. Іваницька Анна 

Станіславівна 

хореографія дистанційна ЛОІППО  30 годин 

81. Пач Ольга Григорівна вихователь  ГПД дистанційна EdEra «Про дистанційний та змішаний формати 

навчання» 

50 годин 

82. Венцек-Садловська 

Мар’яна Тадеївна 

музичне 

мистецтво 

очна ЦПРПП «Теоретично-практичні аспекти викладання 

мистецтва» 

30 годин 

 


