
 

 

Орієнтований план  підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

дошкільного підрозділу Чернівецької гімназії № 6  «Берегиня»  на 2022рік 

№ 

з/п 

ПІП 

педагогічного 

праці 

Тема (напрям, 

найменування) 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Обсяг 

(тривалі

сть) 

Вид Форма Строки Вартість 

1. Павлюк Сільвія 

Аркадіївна 

   

ІППОЧО 

24 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  березень 360 грн 

2. Гончар Микола 

Миколайович 

 Управління в організації і 

плануванні роботи 

музичного керівника ЗДО 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

дистанці

йно 

лютий 360 грн 

3. Чура Ала 

романівна 

 Управління в організації і 

плануванні роботи 

музичного керівника ЗДО 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

дистанці

йно 

лютий 360 грн 

4.  Турос Гання 

анатоліївна 

 Реалізація 

компетентнісного підходу у 

системі спеціальної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

дистанці

йно 

  

травень 

360 грн 

5.  Гулінська 

Світлана 

Романівна 

  ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  березень 360 грн 

6. Ілащук Юлія 

Юріївна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 24 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

дистанці

йна 

березень 360 грн 

7. Берник Тетяна 

Василівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

 

дистануц

ійна 

 

травень 

360 грн 



підвищення 

кваліфікації 

8. Гуцуляк 

Анастасія 

Володимирівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

дистанці

йна 

 травень 360 грн 

9. Таневська 

Наталія 

Вікторівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

дистанці

йна 

 

квітень 

360 грн 

10. Влад Іванна 

Юріївна 

 Інформаційні технології в 

освітньому процесі 

сучасного закладу 

дошкільної освіти 

 

 ЧНУ ім.. Ю. 

Федьковича 

24 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

дистанці

йна 

 травень   

11. Скакун Євгенія 

Леонідівна 

 Застосування сучасного 

змісту освіти, методик та 

технологій навчання 

фахівців дошкільної освіти 

ІППОЧО 30год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

 

дистанці

йна 

  

 

травень 

360 грн 

12. Дідух Юлія 

Степанівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанці

йна 

 травень 360 грн 

13. Колесник Інні 

Іванівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

Очна Березень 360 грн 

14. Гончар 

Валентина 

Анатоліївна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

дистанці

йна 

квітень 360 грн 



15. Трачук Інна 

Василівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

дистанці

йна 

 

 травень 

360 грн 

16. Червоноградська 

Ірина Сергіївна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

дистанці

йна 

 

  

360 грн 

17. Шкрета Аліна 

Василівна 

Реалізація завдань Базового 

компоненту дошкільної 

освіти України:форми, 

методи, засоби 

ІППОЧО 30год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

 

Очна 

 

 

січень 

360 грн 

18. Вебер Ольга 

Василівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанці

йна 

  360 грн 

19. Драгомецька 

Руслана 

Павлівна 

 Застосування сучасного 

змісту освіти, методик та 

технологій навчання 

фахівців дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

дистанці

йна 

  

травень 

360 грн 

20. Пелепко Ірина 

Михайлівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

 ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанці

на 

травень 360 грн 

21. Репушинська 

Амаліка 

Анатоліївна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

 

дистанці

йна 

  

травень 

360 грн 

22. Паскал 

Олександра 

Миколаївна 

 Застосування сучасного 

змісту освіти, методик та 

технологій в освітньому 

процесі асистентом 

вихователя (модуль 3) 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

дистанці

йна 

 

 травень 

360 грн 



23. Кондрюк 

Анастасія  

Іванівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

дистанці

йна 

 

 травень 

360 грн 

24. Кушнір  

Юлія  

ндріївна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

дистанці

йна 

 

 травень 

360 грн 

25.  Кодовбецька 

Вікторія 

Віталіївна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

дистанці

йна 

 

 травень 

360 грн 

26. Никорич 

Людмила 

Іванівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі інклюзивної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

дистанці

йна 

 

 травень 

360 грн 

         

27. Шалей Анастасія 

Володимирівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

  

дистанці

йна 

 

 листопад 

360 грн 

28. Комісарчук 

Марина 

Володимирівна 

      Навчаєть

ся в ЧНУ 

ІІІ курс 

29 Кирдей 

Анастасія 

Володимирівна 

Реалізація  

компетентнісного  підходу у 

системі дошкільної освіти 

ІППОЧО 30 год Навчання за 

програмою 

підвищення 

кваліфікації 

дистанці

йно 

 

листопад 

 

360 грн 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Рішення педагогічної ради 

від 24.12.2021р. 

  (протокол № 5/2) 

 

 

Орієнтований плану   

підвищення кваліфікації педагогічних працівників дошкільного підрозділу Чернівецької гімназії №6 «Берегиня» на 2022 

рік 

 

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію —  30 педагогів. 

 

№ 

з/п 
Напрям 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

Примітки 

 

1. 

 Реалізація  компетентнісного підходу  у системі дошкільної 

освіти 

 

ІППОЧО 
20  

 

2. 

 Застосування сучасного змісту освіти, методик та технологій  

в освітньому процесі асистентом вихователя 

ІППОЧО 1  

 

3. 

 Застосування сучасного змісту освіти, методик та технологій   

навчання фахівців дошкільної освіти 

ІППОЧО 2  

4.  Інформаційні технології в освітньому процесі сучасного 

закладу дошкільної освіти 

 

 ЧНУ ім. Ю. 

Федьковича 

1  

 

5. 

Управління в організації і плануванні роботи музичного 

керівника ЗДО 

ІППОЧО 2  

 Реалізація компетентнісного підходу у системі спеціальної 

освіти 

ІППОЧО 1  

 

6. 

 Реалізація  компетентнісного підходу  у системі  інклюзивної 

освіти 

ІППОЧО 2  



 

 

 

 

 

 

 


