
Список запитів на навчання з підвищення кваліфікації на 2024 р. 

№ 

п/п 
ПІП Посада 

Рік 

атеста

ції 

Тема над якою працює педагог у 

міжатестаційний період 

Список запитів на навчання з 

підвищення кваліфікації  

(які теми хотіли б послухати на 

курсах) 

1.  Воробець Г.З 

Вчитель 

початкових 

класів 

2027  Формування навиків 

каліграфічного письма 

 Формування навиків 

каліграфічного письма 

2.  Рижко О.С. Вчитель-логопед 

2027 Використання настільних ігор в 

корекційно-розвитковій роботі 

вчителя-логопеда 

Важливість розвитку дрібної 

моторики дітям які мають 

мовленнєві порушення 

Логопедичний масаж 

3.  
Уружбекова 

О.Ю. 
Вчитель-логопед 

2027 Використання інноваційних 

технологій в корекційно-

відновлювальній роботі вчителя-

логопеда 

Робота вчителя - логопеда з 

дітьми з ООП 

4.  Боса М.І. Вихователь 

2027 Народознавство як основа 

національного виховання 

дошкільнят 

Планування роботи вихователя 

згідно вимог БКДО в Україні 

5.  Чудійович Г.М. 

Вихователь 

 

2027 Формування екологічної свідомості 

та дитячої допитливості у 

пошуково-дослідницькій діяльності 

дітей  

Випереджаюча освіта для 

сталого розвитку як ключовий 

напрямок сучасної освіти в ЗДО. 

Вихователь ГПД 

2027 Формування екологічної свідомості 

та дитячої допитливості у 

пошуково-дослідницькій діяльності 

дітей  

Випереджаюча освіта для 

сталого розвитку як ключовий 

напрямок сучасної освіти. 

6.  Хміль О.Б. 
Вчитель 

англійської мови 

2027 Використання ігор як шлях 

підвищення пізнавальної активності 

учнів на уроках англійської мови 

Застосування ігрових технологій 

на уроках англійської мови 



7.  

Басараба Л. Б. Вчитель 

початкових 

класів 

2025 Формування навиків каліграфічного 

письма 

Формування навиків 

каліграфічного письма 

Вихователь ГПД  2025 Інтерактивні ігрові технології 

формування навиків навчання 

Формування навиків 

каліграфічного письма 

8.  

Талама Г. Р. Вчитель 

початкових 

класів 

2024 Формування навиків каліграфічного 

письма 

 

Формування навиків 

каліграфічного письма 

Вихователь ГПД 2024 Інтерактивні ігрові технології 

формування навиків навчання 

Інтерактивні ігрові технології в 

освітньому процесі 

9.  

Дідух І. П. Керівник гуртка 

англ.мови 

2024 Методика навчання англійської 

мови дітей дошкільного віку 

 

Сучасні тенденції у викладанні 

англійської мови 

 

Вчитель 

англійської мови 

2024 
Методи навчання іноземної мови та 

активізація пізнавальної діяльності 

учнів. 

 

Сучасні тенденції у викладанні 

англійської мови 

 

10.  

Третяк І. М. Вчитель 

початкових 

класів 

2025 Формування навиків каліграфічного 

письма 

Формування навиків 

каліграфічного письма 

Вихователь ГПД 2025 Формування екологічної свідомості 

та дитячої допитливості у 

пошуково-дослідницькій діяльності 

дітей  

Випереджаюча освіта для 

сталого розвитку як ключовий 

напрямок сучасної освіти. 



11.  

Тивонюк М. М. Вчитель 

музичного 

мистецтва 

2024 Розвиток творчих здібностей учнів 

початкової школи засобами 

музичних видів діяльності  

Ефективні шляхи реалізації 

творчих здібностей молодших 

школярів засобами різних видів 

музичної діяльності 

Музичний 

керівник 

2024 Розвиток творчих здібностей дітей 

дошкільного віку засобами 

музичних видів діяльності  

Вплив творчої діяльності на 

особистість дитини 

12.  

Черних Н. В. Вчитель 

української мови 

2025 Формування навиків каліграфічного 

письма 

Інтерактивні форми навчання на 

уроках української мови 

Вихователь ГПД 2025 Інтерактивні ігрові технології 

формування навиків навчання 

Ігрові технології навчання як 

ефективні засоби розвитку 

пізнавальних інтересів учнів 

початкової школи 

13.  

Чава Н. М. Вчитель 

християнської 

етики 

2025 Впровадження принципів 

християнського гуманізму, у світлі 

якого дитина сама по собі є 

найбільшою цінністю. 

 

Педагогіка любові до дитини 

14.  

Гатала І. В. Вихователь ГПД 2025 Інтерактивні ігрові технології 

формування навиків навчання в 

початковій школі 

Ігрові технології навчання як 

ефективні засоби розвитку 

пізнавальних інтересів учнів 

початкової школи 

15.  

Вихователь 2025 Інтерактивні ігрові технології 

формування навиків навчання 

Ігрові технології навчання як 

ефективні засоби розвитку 

пізнавальних інтересів у дітей 

дошкільного віку 

16.  

Бурбан Н.Ю. Вчитель 

інформатики 

2025 Застосування ігрових технологій на 

уроках інформатики в початкових 

класах для формування 

комп’ютерної грамотності учнів 

Програмування для учнів 

початкової школи 



Керівник гуртка з 

шахів 

2025 Використання ІКТ в роботі 

керівника гуртка 

Розробка програми гуртка 

17.  

Тиндик М. В. Вчитель 

фізичної 

культури 

2024 Виховання у дітей інтересу , 

потреби і звички до занять 

фізичними вправами  

Нові підходи мотивування учнів 

до фізичної культури та 

здорового способу життя 

Інструктор з 

фізичного 

виховання 

2024 Виховання у дітей інтересу , 

потреби і звички до занять 

фізичними вправами  

Фізична культура в роботі з 

дітьми з ООП 

18.  

Мєшко Є.С. Вихователь ГПД 2026 “Особливості культурної 

компетентності як ключової в 

процесі художньо-творчого 

самовираження учнів» 

Прийоми та методи роботи з 

гіперактивними дітьми 

Вихователь 2026 “Особливості культурної 

компетентності як ключової в 

процесі художньо-творчого 

самовираження дитини старшого 

дошкільного віку» 

Психологічні особливості дітей з 

РАС 

19.  

Фелцан Т. В. Асистент 

вчителя 

2024 Індивідуалізація та 

диференціація навчального 

процесу, оцінювання розвитку 

дитини.  
 

Адаптація навчальної програми 

для дітей з ООП 

Вихователь 2024 Формування комунікативних 

компетенцій у  дитини 

дошкільного віку 

Нестандартні підходи в 

організації роботи дітей 

дошкільного віку  

20.  
Паламарчук С.І. Соціальний 

педагог 

2024 Використання арт-терапевтичних 

технік  для розвитку та формування 

Корекційна робота з дітьми, що 

постраждали від насильства 



соціально-активної, всебічно 

розвиненої особистості 

 Практичний 

психолог 

2024 Арт-терапія - як засіб корекційно-

розвиткового впливу на особистість  

Пісочна терапія у роботі з дітьми 

дошкільного віку 

21.  

Гомечко Г. І. Музичний 

керівник 

2024 Музикотерапія як дієвий засіб 

моделювання і корекції 

внутрішнього стану дитини 

Музикотерапія в роботі з дітьми з 

ООП 

22.  

Бриня Ю. А. Вихователь  2024 Формування логіко-математичної 

компетентності дітей дошкільного 

віку засобами  

Формування інформаційного 

поля професійних потреб 

вихователя 

23.  

Гриник З.І. Вихователь  2025 Національно-патріотичне 

виховання дошкільнят  

Інтегровані види діяльності з 

дітьми: ознайомлення дітей з 

явищами суспільного життя, 

народознавство, засоби 

мистецтва, практична діяльність 

дітей (праця, спостереження, 

ігри, творча діяльність та ін.), 

національні, державні свята 

24.  

Матушкіна В. О. Вихователь  2024 Специфіка формування сенсорних 

еталонів у дітей дошкільного віку 

засобами дидактичних ігор 

Педагогічні умови використання 

дидактичних ігор у процесі 

сенсорного виховання дітей 

дошкільного віку 

25.  

Антонюк О.М. Вихователь 2024 Використання нетрадиційних технік 

під час зображувальної освітньої 

діяльності  

Використання сучасних методів 

навчання під час освітньої 

діяльності з логіко-

математичного розвитку 

26.  

Сливка О. Г. Вихователь  2025 Використання усної народної 
творчості у розвитку мовлення 
дітей раннього віку 

 

Планування інтегрованих форм 

роботи в групі раннього віку 

відповідно вимог БКДО в Україні 



27.  

Ільків Н. В. Вихователь- 

методист 

2024 Інноваційні форми роботи з 

педагогічними працівниками.  Сучасні методи та стратегії 
впровадження  інтерактивних 
технологій навчання 

 

28.  

Стасик Л. Я. Вихователь  2024 Пошуково-дослідницька 

діяльність,як засіб стимулювання 

пізнавальної активності 

дошкільників 

Робота з папером,як засіб 

розвитку моторики у дітей 

29.  

Данилів Г. М. Вихователь  2023 Патріотичне виховання 

дошкільників  

Вимоги БКДО: “Ознайомлення 

дітей з явищами суспільного 

життя, народознавство, 

національні, державні свята” 

30.  

Покладок С. І. Вихователь  2024 Екологічне виховання в системі 

дошкільної освіти 

Випереджаюча освіта для 

сталого розвитку як ключовий 

напрямок сучасної освіти. 

31.  

Карасьова О. І. Вихователь  2024 Нетрадиційні техніки 

зображувальної діяльності у роботі 

з дітьми  раннього віку 

Використання нестандартних 

форм і методів зображувальної 

діяльності у роботі з дітьми  

раннього віку 

32.  

Порчик О. Б. Асистент  

вихователя 

2024 Альтернативна комунікація: методи 

та основні завдання роботи з 

дітьми ООП 

Напрями розвитку ігрової 

діяльності дітей з РАС. 

Картки  PECS як вид 

альтернативної комунікації дітей 

ООП 

Вихователь  2024 Національно-патріотичне 

виховання дошкільників 

Інтегровані форми роботи з 

дошкільниками. 

 

 

 


