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Орієнтовний план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік 

 
    Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію – 69 осіб 

№  

з/п 
Напрям Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Кількість 

педагогічних 

працівників 

Примітка 

Розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій); формування у здобувачів освіти спільних 

для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту» 

Фаховий курс (30 год.) 
1.  Директори закладів загальної середньої освіти  І-ІІІ ступенів (зі стажем роботи понад 

5 років) 

КЗВО «ВАБО» 1  

2.  Заступники директорів шкіл з виховної роботи  (зі стажем роботи до 5 років) КЗВО «ВАБО» 1  
3.  Учителі української мови та літератури закладів загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів (учителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) 

КЗВО «ВАБО» 3  

4.  Учителі української мови та літератури закладів загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів (які проходять курси вперше та спеціалісти) 

КЗВО «ВАБО» 2  

5.  Учителі зарубіжної літератури закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

(учителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорій)  

КЗВО «ВАБО» 1  

6.  Учителі англійської мови (вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої 

категорії) 

КЗВО «ВАБО» 1  

7.  Учителі фізики (вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) КЗВО «ВАБО» 1  
8.  Учителі фізики  (спеціалісти другої категорії) КЗВО «ВАБО» 1  
9.  Учителі математики закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (учителі 

методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) 

КЗВО «ВАБО» 3  

10.  Учителі математики закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (спеціалісти 

першої категорії) 

КЗВО «ВАБО» 1  



11.  Учителі інформатики  закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (учителі 

методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) 

КЗВО «ВАБО» 1  

12.  Учителі інформатики закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів (спеціалісти 

першої категорії) 

КЗВО «ВАБО» 1  

13.  Учителі біології (вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) КЗВО «ВАБО» 1  
14.  Учителі хімії (вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) КЗВО «ВАБО» 1  
15.  Учителі географії (вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) КЗВО «ВАБО» 2  
16.  Учителі історії (вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої категорії) КЗВО «ВАБО» 3  
17.  Учителі початкових класів НУШ (з проблеми «Діяльнісний підхід у щоденних 

практиках педагогів початкової школи» (учителі початкових класів, які пройшли 

навчання за базовими типовими програмами МОН, І та ІІ цикли) 

КЗВО «ВАБО» 4  

18.  Учителі початкових класів НУШ (другі класи 2022/2023 н.р., за базовою типовою 

програмою МОН – І цикл) 

КЗВО «ВАБО» 5  

19.  Учителі початкових класів НУШ (треті класи 2022/2023 н.р., за базовою типовою 

програмою МОН – ІІ цикл) 

КЗВО «ВАБО» 3  

20.  Учителі початкових класів НУШ (четверті класи 2022/2023 н.р., за базовою типовою 

програмою МОН – ІІ цикл) 

КЗВО «ВАБО» 4  

21.  Учителі трудового навчання (технологій) і креслення (вчителі-методисти, старші 

вчителі, спеціалісти вищої категорії) – жін. 

КЗВО «ВАБО» 2  

22.  Учителі трудового навчання (технологій) і креслення (вчителі-методисти, старші 

вчителі, спеціалісти вищої категорії) – чол. 

КЗВО «ВАБО» 1  

23.  Учителі музичного мистецтва (спеціалісти першої категорії) КЗВО «ВАБО» 1  
24.  Вихователі груп подовженого дня (спеціалісти другої  категорії) КЗВО «ВАБО» 1  
25.  Учителі захисту України (чол.) КЗВО «ВАБО» 1  
26.  Учителі основ здоров’я (вчителі-методисти, старші вчителі, спеціалісти вищої 

категорії) 

КЗВО «ВАБО» 1  

27.  Учителі основ здоров’я (які проходять курси вперше та спеціалісти) КЗВО «ВАБО» 1  
28.  Практичні психологи КЗВО «ВАБО» 1  
29.  Асистенти вчителів закладів загальної середньої освіти КЗВО «ВАБО» 6  

Авторські, тематичні курси (30 год.) 

    30. Мистецтво  роботи  з батьками  в сучасних освітніх реаліях КЗВО «ВАБО» 1  
    31. Імплементація інноваційних методів в освітній процес на уроках іноземних мов КЗВО «ВАБО» 1  
     32. Розвиток конфліктологічної компетентності,  технологія медіації у вирішенні 

конфліктів, протидія булінгу: правові аспекти 

КЗВО «ВАБО» 1  



     34. Імідж педагога: від стереотипів до інновацій КЗВО «ВАБО» 1  
   35. Розвиток здоров’язбережувальної компетентності вчителя фізичної культури як 

основа його професійного вдосконалення 

КЗВО «ВАБО» 1  

    36. Елементи програмування GeoGebra Script для створення динамічних математичних 

моделей. Мова програмування JavaScript   

КЗВО «ВАБО» 1  

    37. Мультимедійний освітній програмний кейс вчителя НУШ КЗВО «ВАБО» 1  
    38. Особливості викладання фізичної культури в початкових класах в контексті НУШ КЗВО «ВАБО» 2  
39. Психолого-педагогічний супровід і підтримка учасників освітнього процесу в 

контексті НУШ 

КЗВО «ВАБО» 1  

40. Педагогічний вимір профілактики стресу, неврозу, емоційного вигорання, дефіциту 

уваги та порушень характеру 

КЗВО «ВАБО» 1  

41. Класний керівник в сучасних освітніх реаліях КЗВО «ВАБО» 1  
42. Хмарні сервіси у роботі сучасного педагога КЗВО «ВАБО» 1  
43. Моделювання індивідуальної програми розвитку для дитини з особливими освітніми 

проблемами 

КЗВО «ВАБО» 1  
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