
з 25.01.2021 р.  до 29.01.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) української 

мови і літератури, керівники гуртка Варіант 2 (УУМ)” за такими 
навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Колбаснікова Галина Володимирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Сучасний урок української  літератури як методична система 8 год
3. Мовленнєва компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- вміння моделювати уроки  літератури, спрямовані на формування культури читання
- вибору оптимальних способів спілкування

Ректор

ПК02136376/УУМ2/01/001455/21   

Р. Зуб’як
04.02.2021 р.



з 25.01.2021 р.  до 29.01.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) української 

мови і літератури, керівники гуртка Варіант 2 (УУМ)” за такими 
навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Скарбовська Галина Ярославівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Сучасний урок української  літератури як методична система 8 год
3. Мовленнєва компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- вміння моделювати уроки  літератури, спрямовані на формування культури читання
- вибору оптимальних способів спілкування

Ректор

ПК02136376/УУМ2/01/001456/21   

Р. Зуб’як
04.02.2021 р.



з 25.01.2021 р.  до 29.01.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) інформатики 
і інформаційних технологій, керівники гуртків Варіант 3 (УІІТ)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Березюк Ірина Михайлівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
3. Робота з алгоритмами 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вміння створювати програми-рішення задач олімпіадного рівня складності

Ректор

ПК02136376/УІІТ3/01/001260/21   

Р. Зуб’як
04.02.2021 р.



з 25.01.2021 р.  до 29.01.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) історії, 
правознавства, громадянської освіти,  філософії та керівники гуртків 

Варіант 2 (УІСП)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Доронюк Ігор Васильович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інноваційні педагогічні технології 8 год
2. Інформаційно-комунікаційні технології 8 год
3. Методика навчання правознавства 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- впровадження інноваційних педагогічних технологій
- використання інформаційних технологій в освітньому процесі
- конструювання та вирішення проблемних ситуацій правового характеру

Ректор

ПК02136376/УІСП2/01/001158/21   

Р. Зуб’як
04.02.2021 р.



з 08.02.2021 р.  до 12.02.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) зарубіжної 
літератури, керівники гуртка Варіант 2 (УЗЛ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Гаврись Галина Ярославівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Психологія розвитку 8 год
2. Позаурочна та позакласна робота 8 год
3. Методика аналізу епічного твору 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- створення оптимальних умов для розвитку дітей різного віку
- планування та організації позаурочної роботи
- вміння конструювати урок аналізу художнього твору

Ректор

ПК02136376/УЗЛ2/01/003029/21   

Р. Зуб’як
17.02.2021 р.



з 08.02.2021 р.  до 12.02.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) історії, 
правознавства, громадянської освіти,  філософії та керівники гуртків 

Варіант 2 (УІСП)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Городецька Наталія Михайлівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інноваційні педагогічні технології 8 год
2. Інформаційно-комунікаційні технології 8 год
3. Методика навчання правознавства 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- впровадження інноваційних педагогічних технологій
- використання інформаційних технологій в освітньому процесі
- конструювання та вирішення проблемних ситуацій правового характеру

Ректор

ПК02136376/УІСП2/02/003393/21   

Р. Зуб’як
17.02.2021 р.



з 08.02.2021 р.  до 12.02.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) музичного 
мистецтва, мистецтва, художньої культури, керівники гуртків художньо-
естетичного профілю Варіант 5 (УММ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Зварчук Ярема Михайлович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Позаурочна та позакласна робота 8 год
2. Медіаосвіта та медіаграмотність 8 год
3. Мовленнєва компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- планування та організації позаурочної роботи
- вміння аналізувати інформацію у медіапросторі
- вибору оптимальних способів спілкування

Ректор

ПК02136376/УММ5/01/002927/21   

Р. Зуб’як
17.02.2021 р.



з 08.02.2021 р.  до 12.02.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Керівники закладів загальної 
середньої освіти (новопризначені). Перший рік навчання Сесія 1  Група1” за 

такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Лівіновська Наталія Василівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Організаційно-правова культура керівника закладу освіти 8 год
2. Документообіг у закладі освіти 8 год
3. Освітнє середовище НУШ та основні змістові його формування 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- застосування керівником закладу освіти  організаційно-правової культури
- вміння керівника закладу освіти  організовувати документообіг
- вміння створювати ефективне освітнє середовище

Ректор

ПК02136376/КЗ1С1Г1/01/003204/2   

Р. Зуб’як
17.02.2021 р.



з 15.02.2021 р.  до 19.02.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Педагоги-організатори закладів 

освіти Варіант 3 (ПО)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Онищенко Ірина Петрівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Профілактика та подолання булінгу 8 год
3. Ціннісно зорієнтоване виховання  8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- використання методів профілактики і втручання у випадку виявлення булінгу
- реалізації в освітньому процесі ціннісно зорієнтованого підходу

Ректор

ПК02136376/ПО3/01/004537/21   

Р. Зуб’як
26.02.2021 р.



з 15.02.2021 р.  до 19.02.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) 

образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої культури, керівники 
гуртків Варіант 2 (УОМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Люлька Ігор Васильович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Психологія розвитку 8 год
3. Використання різноманітних технік на уроках образотворчого мистецтва 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- створення оптимальних умов для розвитку дітей різного віку
- вміння створювати творчі роботи, використовуючи різноманітні техніки

Ректор

ПК02136376/УОМ2/01/003961/21   

Р. Зуб’як
26.02.2021 р.



з 22.02.2021 р.  до 26.02.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) математики, 
керівники гуртка Варіант 3 (УМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Лівіновська Наталія Василівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. STEM-освіта 8 год
2. Критичне мислення на уроках математики 8 год
3. Мовленнєва компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вміння конструювати STEM-уроки/заняття
- впровадження технології  критичного мислення у процесі вивчення математики
- вибору оптимальних способів спілкування

Ректор

ПК02136376/УМ3/02/004742/21   

Р. Зуб’як
05.03.2021 р.



з 22.02.2021 р.  до 26.02.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) німецької 
мови, керівники гуртка Варіант 2 (УНМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Язловецька Галина Володимирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інноваційні педагогічні технології 8 год
2. Методика проведення уроку іноземної мови 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- впровадження інноваційних педагогічних технологій
- вміння конструювати комунікативні завдання різних видів мовленнєвої діяльності
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/УНМ2/01/004807/21   

Р. Зуб’як
05.03.2021 р.



з 01.03.2021 р.  до 05.03.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 2 (УАМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Бирич Оксана Петрівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інноваційні педагогічні технології 8 год
2. Методика проведення уроку іноземної мови 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- впровадження інноваційних педагогічних технологій
- вміння конструювати комунікативні завдання різних видів мовленнєвої діяльності
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/УАМ2/02/005977/21   

Р. Зуб’як
13.03.2021 р.



з 01.03.2021 р.  до 05.03.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) основ 
християнської етики, керівники гуртка Варіант 2 (УХЕ)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Веркалець Ірина Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Методики вивчення духовно-культурної спадщини християнства та етнотрадиції 8 год
3. Християнська концепція життєдіяльності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- використання християнської духовно-культурної спадщини
- вміння використовувати напрями християнської концепції життєдіяльності

Ректор

ПК02136376/УХЕ2/02/005646/21   

Р. Зуб’як
12.03.2021 р.



з 09.03.2021 р.  до 12.03.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) української 

мови і літератури, керівники гуртка Варіант 2 (УУМ)” за такими 
навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Яновська Оксана Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Сучасний урок української  літератури як методична система 8 год
3. Мовленнєва компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- вміння моделювати уроки  літератури, спрямовані на формування культури читання
- вибору оптимальних способів спілкування

Ректор

ПК02136376/УУМ2/03/007033/21   

Р. Зуб’як
19.03.2021 р.



з 09.03.2021 р.  до 12.03.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) української 

мови і літератури, керівники гуртка Варіант 2 (УУМ)” за такими 
навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Мартинюк Уляна Любомирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Сучасний урок української  літератури як методична система 8 год
3. Мовленнєва компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- вміння моделювати уроки  літератури, спрямовані на формування культури читання
- вибору оптимальних способів спілкування

Ректор

ПК02136376/УУМ2/03/007032/21   

Р. Зуб’як
19.03.2021 р.



з 09.03.2021 р.  до 12.03.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Керівники ЗЗСО (Формування 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти) Варіант 1 (КЗЗСО5)” за 

такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Доронюк Ігор Васильович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. УМ1. Управлінські процеси 8 год
2. УМ2. Освітнє середовище 8 год
3. УМ3. Професійна діяльність. Професійний розвиток 4 год
4. УМ2. Партнерство 4 год
5. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вдосконалення компетентності керівника  з організації управління закладом освіти
- створення та ефективного функціонування освітнього середовища
- впровадження демократичних перетворень в закдаді освіти
- впровадження партнерства між усіма учасниками освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/КЗЗСО5/01/007467/21   

Р. Зуб’як
19.03.2021 р.



з 15.03.2021 р.  до 19.03.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) історії, 
правознавства, громадянської освіти,  філософії та керівники гуртків 

Варіант 3 (УІСП)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Яновський Богдан Антонович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Інклюзивна освіта 8 год
3. Технології розвитку критичного мислення учнів на уроках історії 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- використання методів розвитку критичного мислення учнів на уроках історії

Ректор

ПК02136376/УІСП3/02/007704/21   

Р. Зуб’як
24.03.2021 р.



з 22.03.2021 р.  до 26.03.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) біології і 
екології, керівники гуртків Варіант 3 (УБЕ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Чубата Мирослава Степанівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Інноваційні педагогічні технології 8 год
3. Методика вивчення складних тем з біології і екології 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- впровадження інноваційних педагогічних технологій
- використання сучасник методик   в навчальному процесі з біології і екології

Ректор

ПК02136376/УБЕ3/02/008615/21   

Р. Зуб’як
02.04.2021 р.



з 05.04.2021 р.  до 09.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) математики, 
керівники гуртка Варіант 3 (УМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Покришка Ігор Юрійович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. STEM-освіта 8 год
2. Критичне мислення на уроках математики 8 год
3. Мовленнєва компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вміння конструювати STEM-уроки/заняття
- впровадження технології  критичного мислення у процесі вивчення математики
- вибору оптимальних способів спілкування

Ректор

ПК02136376/УМ3/05/010467/21   

Р. Зуб’як
13.04.2021 р.



з 05.04.2021 р.  до 09.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) географії і 
економіки, керівники гуртків Варіант 2 (УГЕ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Бабій Ігор Орестович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Позаурочна та позакласна робота 8 год
3. Мовленнєва компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- планування та організації позаурочної роботи
- використання інноваційних технологій у мовленнєвій діяльності дошкільників

Ректор

ПК02136376/УГЕ2/01/010889/21   

Р. Зуб’як
13.04.2021 р.



з 05.04.2021 р.  до 09.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) фізики і 
астрономії, керівники гуртків Варіант 2 (УФІА)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Костюк Любов Миколаївна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інформаційно-комунікаційні технології 8 год
2. STEM-освіта 8 год
3. Сучасні комп’ютерні технології 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- використання інформаційних технологій в освітньому процесі
- вміння конструювати STEM-уроки/заняття
- вміння використовувати сучасні інформаційні технології на уроках фізики

Ректор

ПК02136376/УФІА2/02/010921/21   

Р. Зуб’як
06.04.2021 р.



з 05.04.2021 р.  до 09.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Керівники ЗЗСО (Формування 
внутрішньої системи забезпечення якості освіти) Варіант 1 (КЗЗСО5)” за 

такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Мартинюк Уляна Любомирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. УМ1. Управлінські процеси 8 год
2. УМ2. Освітнє середовище 8 год
3. УМ3. Професійна діяльність. Професійний розвиток 4 год
4. УМ2. Партнерство 4 год
5. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вдосконалення компетентності керівника  з організації управління закладом освіти
- створення та ефективного функціонування освітнього середовища
- впровадження демократичних перетворень в закдаді освіти
- впровадження партнерства між усіма учасниками освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/КЗЗСО5/02/011111/21   

Р. Зуб’як
13.04.2021 р.



з 05.04.2021 р.  до 09.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) предмета 
“Захист України”, керівники гуртка Варіант 1 (УЗУ)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Жирий Роман Ярославович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Основи національної безпеки України та міжнародного гуманітарного права 8 год
2. Нормативно-правові документи 8 год
3. Методика проведення уроку "Захист України" 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- застосовування знань з системи національної безпеки України
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу
- вміння моделювати  компетентнісно зорієнтований урок "Захист України"

Ректор

ПК02136376/УЗУ1/02/011285/21   

Р. Зуб’як
07.04.2021 р.



з 12.04.2021 р.  до 16.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 1 (УАМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Черевата Зоряна Петрівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Інформаційно-комунікаційні технології 8 год
3. Методика автентичного навчання іноземної мови 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- використання інформаційних технологій в освітньому процесі
- вміння конструювати комунікативні види мовленнєвої діяльності

Ректор

ПК02136376/УАМ1/04/011454/21   

Р. Зуб’як
20.04.2021 р.



з 12.04.2021 р.  до 16.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 1 (УАМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Ольвач Наталія Володимирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Інформаційно-комунікаційні технології 8 год
3. Методика автентичного навчання іноземної мови 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- використання інформаційних технологій в освітньому процесі
- вміння конструювати комунікативні види мовленнєвої діяльності

Ректор

ПК02136376/УАМ1/04/011453/21   

Р. Зуб’як
20.04.2021 р.



з 19.04.2021 р.  до 23.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) математики, 
керівники гуртка Варіант 2 (УМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Стасів Мирослава Романівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Профілактика та подолання булінгу 8 год
3. Методика розв’язування завдань зовнішнього незалежного оцінювання 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- використання методів профілактики і втручання у випадку виявлення булінгу
- використання методики підготовки учнів до ЗНО  з математики

Ректор

ПК02136376/УМ2/05/012400/21   

Р. Зуб’як
05.05.2021 р.



з 19.04.2021 р.  до 23.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) математики, 
керівники гуртка Варіант 2 (УМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Хом’як Соломія Володимирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Профілактика та подолання булінгу 8 год
3. Методика розв’язування завдань зовнішнього незалежного оцінювання 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- використання методів профілактики і втручання у випадку виявлення булінгу
- використання методики підготовки учнів до ЗНО  з математики

Ректор

ПК02136376/УМ2/05/012401/21   

Р. Зуб’як
05.05.2021 р.



з 19.04.2021 р.  до 23.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) трудового 
навчання, технології (обслуговуючі види праці), майстри виробничого 
навчання, креслення, керівники гуртків Варіант 4 (УТНТО)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Онищенко Ірина Петрівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Проектно-технологічна діяльність 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- використання проектно-технологічної діяльності в освітньому процесі
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/УТНТО4/03/013006/21   

Р. Зуб’як
06.05.2021 р.



з 19.04.2021 р.  до 23.04.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Бібліотекарі закладів освіти 

Варіант 1 (БЗО)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Тичківська Надія Мирославівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інформаційно-комунікаційні технології 8 год
2. Нормативно-правові документи 8 год
3. Сучасна методика бібліотечної справи 8 год
4. Інформаційна діяльність бібліотеки 8 год
5. Національно-патріотичне виховання засобами книги 8 год
6. Самостійна робота 10 год

Всього:  50 годин ( 1.7 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- використання інформаційних технологій в освітньому процесі
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу
- вміння застосовувати сучасні методики бібліотечної справи
- вміння здійснювати інформаційну діяльність
- популяризації української книги, впливу бібліотеки на читання української книги

Ректор

ПК02136376/БЗО1/07/013056/21   

Р. Зуб’як
05.05.2021 р.



з 11.05.2021 р.  до 14.05.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) фізики і 
астрономії, керівники гуртків Варіант 2 (УФІА)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Березюк Ірина Михайлівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інформаційно-комунікаційні технології 8 год
2. STEM-освіта 8 год
3. Сучасні комп’ютерні технології 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- використання інформаційних технологій в освітньому процесі
- вміння конструювати STEM-уроки/заняття
- вміння використовувати сучасні інформаційні технології на уроках фізики

Ректор

ПК02136376/УФІА2/03/013740/21   

Р. Зуб’як
21.05.2021 р.



з 11.05.2021 р.  до 14.05.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) фізики і 
астрономії, керівники гуртків Варіант 2 (УФІА)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Чопик Василь Миколайович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інформаційно-комунікаційні технології 8 год
2. STEM-освіта 8 год
3. Сучасні комп’ютерні технології 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- використання інформаційних технологій в освітньому процесі
- вміння конструювати STEM-уроки/заняття
- вміння використовувати сучасні інформаційні технології на уроках фізики

Ректор

ПК02136376/УФІА2/03/013744/21   

Р. Зуб’як
21.05.2021 р.



з 11.05.2021 р.  до 14.05.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) 

природознавства, керівники гуртка Варіант 1 (УП)” за такими навчальними 
модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Бабій Ігор Орестович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Методики навчання природознавства 8 год
3. Дослідницька робота на уроках природознавства 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- застосування сучасних методик вивчення природознавства
- вміння організовувати дослідницьку діяльність на уроках природознавства

Ректор

ПК02136376/УП1/02/013955/21   

Р. Зуб’як
21.05.2021 р.



з 11.05.2021 р.  до 14.05.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) трудового 
навчання, технології (технічні види праці), майстри виробничого навчання, 
креслення, керівники гуртків Варіант 1 (УТНТТ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Люлька Ігор Васильович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Проектно-технологічна діяльність 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- використання проектно-технологічної діяльності в освітньому процесі
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/УТНТТ1/02/014078/21   

Р. Зуб’як
21.05.2021 р.



з 07.06.2021 р.  до 11.06.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Керівники закладів загальної 
середньої освіти (новопризначені). Перший рік навчання Сесія 3 Група 1” за 

такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Лівіновська Наталія Василівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Фінансово-економічна діяльність керівника закладу освіти 8 год
3. Психологія управління 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- вдосконалення компетентності керівника ЗЗСО з організації фінансової автономії
- вдосконалення компетентності керівника закладу освіти із психології лідерства

Ректор

ПК02136376/КЗ1С3Г1/01/017848/2   

Р. Зуб’як
22.06.2021 р.



з 14.06.2021 р.  до 18.06.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 3 (УАМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Окрепка Руслана Георгіївна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Педагогічні дослідження. Узагальнення власного педагогічного досвіду 8 год
3. Методика навчання іноземної мови у початковій школі 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вибору напрямів та  методів педагогічного дослідження, узагальнення  досвіду
- вміння конструювати уроки  іноземної мови у початковій школі

Ректор

ПК02136376/УАМ3/07/018014/21   

Р. Зуб’як
30.06.2021 р.



 Планування уроку англійської в основній школі за 
методом ESA

15.09.2021

СЕРТИФІКАТ

розроблено відповідно до Програми підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов закладів загальної середньої освіти 
"PROTEACH", схваленої комісією з іноземних мов Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (лист № 22.1/12-Г-330 від 03.06.2020)

Людмила Сидорчук
Методист 



 Планування уроку англійської в основній школі за 
методом ESA

15.09.2021

СЕРТИФІКАТ

розроблено відповідно до Програми підвищення кваліфікації вчителів іноземних мов закладів загальної середньої освіти 
"PROTEACH", схваленої комісією з іноземних мов Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України (лист № 22.1/12-Г-330 від 03.06.2020)

Людмила Сидорчук
Методист 



з 04.10.2021 р.  до 08.10.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Вихователі закладів освіти 

Варіант 2 (ВШ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Стечак Уляна Ігорівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Самостійна навчальна діяльність 16 год
3. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- реалізації ключової компетентності уміння вчитися

Ректор

ПК02136376/ВШ2/02/021335/21   

Р. Зуб’як
19.10.2021 р.



«Про дистанційний та змішаний формати навчання»
для педагогів та керівників шкіл

засвідчує, що

пройшов/-ла курс підвищення кваліфікації за видом «онлайн-курс»

тривалість — 50 годин / 1,7 кредиту ЄКТС

СЕРТИФІКАТ

Сертифікат розроблено відповідно до п. 13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800 (зі змінами й доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133).

Ілля Філіпов
CEO студії онлайн-освіти EdEra

Наталія Протасова
Керівниця ГО DOCCU, директорка

Швейцарсько-українського

проєкту DECIDE, д.пед.н., професорка

Суб’єкт підвищення кваліфікації — товариство з обмеженою відповідальністю «ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» (ЄДРПОУ: 42502643)

та здобувотримав/-ла навички з організації змішаного та дистанційного навчання.

Виданий 17.10.2021

Оксана Климців

*Сертифікат у базі проекту EdEra https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/8fabc1f90d4045dc8c48140d2fa908a8/valid.html

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/8fabc1f90d4045dc8c48140d2fa908a8/valid.html


з 18.10.2021 р.  до 22.10.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Керівники ЗЗСО (Орієнтовні 
напрями діяльності керівника ЗЗСО) Варіант 1 (КЗЗСО1)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Зварчук Ярема Михайлович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. УМ1. Управлінські процеси 8 год
2. УМ2. Освітнє середовище 8 год
3. УМ3. Професійна діяльність. Професійний розвиток 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вдосконалення компетентності керівника  з організації управління закладом освіти
- створення та ефективного функціонування освітнього середовища
- впровадження демократичних перетворень в закдаді освіти

Ректор

ПК02136376/КЗЗСО1/05/022451/21   

Р. Зуб’як
29.10.2021 р.



з 08.11.2021 р.  до 12.11.2021 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Практичні психологи, викладачі 
психологічних дисциплін Варіант 2 (ПР)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Веркалець Ірина Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Корпоративна культура 8 год
2. Медіаосвіта та медіаграмотність 8 год
3. Тайм-менеджмент 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вміння використовувати психологічні техніки для зміцнення іміджу організації
- вміння аналізувати інформацію у медіапросторі
- вміння застосовувати техніки тайм-менеджменту

Ректор

ПК02136376/ПР2/04/024572/21   

Р. Зуб’як
11.11.2021 р.



































































з 24.01.2022 р.  до 28.01.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) географії і 
економіки, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники 

гуртків Варіант 3 (УГЕІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Бабій Ігор Орестович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Профілактика та подолання булінгу 8 год
3. Методика вивчення складних тем з географії 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- використання методів профілактики і втручання у випадку виявлення булінгу
- використання методик вивчення складних тем з географії

Ректор

ПК02136376/УГЕІ3/01/000124/22   

Р. Зуб’як
02.02.2022 р.



з 24.01.2022 р.  до 28.01.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) історії, 

правознавства, громадянської освіти,  інтегрованих курсів громадянської та 
історичної освітньої галузі, керівники гуртків Варіант 3.1 (УІСПІ)” за 

такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Доронюк Ігор Васильович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Інклюзивна освіта 8 год
3. Методика проведення уроку історії (суспільствознавчих предметів) 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- моделювання компетентнісно орієнтованого уроку історії

Ректор

ПК02136376/УІСПІ3.101/000483/2   

Р. Зуб’як
02.02.2022 р.



з 24.01.2022 р.  до 28.01.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) української 
мови і літератури, інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, 
керівники гуртків Варіант 3.1 (УУМІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Мартинюк Уляна Любомирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Ефективне педагогічне спілкування 8 год
2. Сучасна методика навчання української мови 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- формування ефективної педогогічної взаємодії
- вміння конструювати уроки української мови з використанням сучасних методик
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УУМІ3.1/01/000184/2   

Р. Зуб’як
02.02.2022 р.



з 24.01.2022 р.  до 28.01.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) математики, 
інтегрованих курсів математичної освітньої галузі,  керівники гуртків 

Варіант 1 (УМІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Покришка Ігор Юрійович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Проектування уроків математики 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- планування та конструювання сучасного уроку математики
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/УМІ1/01/000302/22   

Р. Зуб’як
02.02.2022 р.



з 07.02.2022 р.  до 11.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) біології і 
екології, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники гуртків 

Варіант 1 (УБЕІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Комар Михайло Зіновійович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Предметні та спеціальні компетентності з біології 8 год
2. Нормативно-правові документи 8 год
3. Досягнення сучасної біологічної науки (гістологія, ембріологія, сучасна 

систематика)
8 год

4. Самостійна робота 6 год
Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вивчення  біології на основі компетентнісного та діяльнісного підходів
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу
- застосовувати знань з гістології, ембріології, сучасної систематики еукаріотів

Ректор

ПК02136376/УБЕІ1/01/001761/22   

Р. Зуб’як
15.02.2022 р.



з 14.02.2022 р.  до 18.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Керівники ЗЗСО (Орієнтовні 
напрями діяльності керівника ЗЗСО) Варіант 1 (КЗЗСО1)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Доронюк Ігор Васильович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. УМ1. Управлінські процеси 8 год
2. УМ2. Освітнє середовище 9 год
3. УМ3. Професійна діяльність. Професійний розвиток 7 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вдосконалення компетентності керівника  з організації управління закладом освіти
- створення та ефективного функціонування освітнього середовища
- впровадження демократичних перетворень в закдаді освіти

Ректор

ПК02136376/КЗЗСО1/01/002177/22   

Р. Зуб’як
28.02.2022 р.



з 21.02.2022 р.  до 25.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 1.1 (УАМ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Гірняк Леся Омелянівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Методика автентичного навчання іноземної мови 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- вміння конструювати комунікативні види мовленнєвої діяльності
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УАМ1.1/02/003650/22   

Р. Зуб’як
17.03.2022 р.



з 21.02.2022 р.  до 25.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) трудового 
навчання, технології (обслуговуючі види праці), майстри виробничого 
навчання, креслення, керівники гуртків Варіант 6.1 (УТНТО)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Онищенко Ірина Петрівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Методика формування ключових компетентностей 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- використання інтеграційного потенціалу проектної діяльності в освітньому процесі
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УТНТО6.1/1/003924/2   

Р. Зуб’як
17.03.2022 р.



з 21.02.2022 р.  до 25.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) хімії, 

інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники гуртків Варіант 
5.1 (УХІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Климців Оксана Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Методика підготовки здобувачів освіти до ЗНО з хімії 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- використання методики підготовки учнів до ЗНО  з хімії
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УХІ5.1/01/003859/22   

Р. Зуб’як
17.03.2022 р.



з 21.02.2022 р.  до 25.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) фізики і 
астрономії, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники 

гуртків Варіант 4 (УФІАІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Костюк Любов Миколаївна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Сучасний урок фізики 8 год
3. Актуальні питання навчання астрономії 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- використання сучасних інноваційних технологій на уроках фізики
- проведення навчальних астрономічних досліджень та спостережень

Ректор

ПК02136376/УФІАІ4/01/003811/22   

Р. Зуб’як
10.03.2022 р.



з 21.02.2022 р.  до 25.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) математики, 
інтегрованих курсів математичної освітньої галузі,  керівники гуртків 

Варіант 1 (УМІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Лівіновська Наталія Василівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Проектування уроків математики 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- планування та конструювання сучасного уроку математики
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/УМІ1/07/003711/22   

Р. Зуб’як
17.03.2022 р.



з 21.02.2022 р.  до 25.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі), інструктори 
фізичної культури та ЛФК, керівники гуртків Варіант 1 (УФК)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Москаль Степан Васильович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Нормативно-правові документи 8 год
3. Методика навчання фізичної культури 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу
-

Ректор

ПК02136376/УФК1/02/003278/22   

Р. Зуб’як
17.03.2022 р.



з 21.02.2022 р.  до 25.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) фізики і 
астрономії, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники 

гуртків Варіант 4 (УФІАІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Чопик Василь Миколайович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Сучасний урок фізики 8 год
3. Актуальні питання навчання астрономії 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- використання сучасних інноваційних технологій на уроках фізики
- проведення навчальних астрономічних досліджень та спостережень

Ректор

ПК02136376/УФІАІ4/01/003805/22   

Р. Зуб’як
10.03.2022 р.



з 21.02.2022 р.  до 25.02.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) хімії, 

інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники гуртків Варіант 
5.1 (УХІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Климців Оксана Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Методика підготовки здобувачів освіти до ЗНО з хімії 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- використання методики підготовки учнів до ЗНО  з хімії
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УХІ5.1/01/003859/22   

Р. Зуб’як
17.03.2022 р.



з 21.03.2022 р.  до 25.03.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 1.1 (УАМ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Бирич Оксана Петрівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Методика автентичного навчання іноземної мови 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- вміння конструювати комунікативні види мовленнєвої діяльності
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УАМ1.1/03/005460/22   

Р. Зуб’як
05.04.2022 р.



з 21.03.2022 р.  до 25.03.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 1.1 (УАМ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Окрепка Руслана Георгіївна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Методика автентичного навчання іноземної мови 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- вміння конструювати комунікативні види мовленнєвої діяльності
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УАМ1.1/03/005461/22   

Р. Зуб’як
05.04.2022 р.



з 21.03.2022 р.  до 25.03.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 1.1 (УАМ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Рубашна Оксана Андріївна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Методика автентичного навчання іноземної мови 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- вміння конструювати комунікативні види мовленнєвої діяльності
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УАМ1.1/03/005462/22   

Р. Зуб’як
05.04.2022 р.



з 28.03.2022 р.  до 01.04.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 3 (УАМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Ольвач Наталія Володимирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Педагогічні дослідження. Узагальнення власного педагогічного досвіду 8 год
3. Методика навчання іноземної мови у початковій школі 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вибору напрямів та  методів педагогічного дослідження, узагальнення  досвіду
- вміння конструювати уроки  іноземної мови у початковій школі

Ректор

ПК02136376/УАМ3/02/006186/22   

Р. Зуб’як
08.04.2022 р.



з 28.03.2022 р.  до 01.04.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) математики, 
інтегрованих курсів математичної освітньої галузі,  керівники гуртків 

Варіант 4.1 (УМІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Стасів Мирослава Романівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Педагогічні дослідження. Узагальнення власного педагогічного досвіду 8 год
2. Методика проведення уроку математики 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вибору напрямів та  методів педагогічного дослідження, узагальнення  досвіду
- конструювання компетентнісно орієнтованого уроку математики
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УМІ4.1/02/006970/22   

Р. Зуб’як
08.04.2022 р.



з 04.04.2022 р.  до 08.04.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Вихователі закладів освіти, 
керівники гуртків Варіант 5 (ВШ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Стечак Уляна Ігорівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Профілактика та подолання булінгу 8 год
2. Виховні технології 8 год
3. Ціннісно зорієнтоване виховання  8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- використання методів профілактики і втручання у випадку виявлення булінгу
- вміння застосувати виховні технології
- реалізації в освітньому процесі ціннісно зорієнтованого підходу

Ректор

ПК02136376/ВШ5/01/008328/22   

Р. Зуб’як
14.04.2022 р.



з 04.04.2022 р.  до 08.04.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Практичні психологи, викладачі 
психологічних дисциплін Варіант 3 (ПР)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Веркалець Ірина Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Метафора 8 год
3. Консультування 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- вміння застосовувати методи метафори
- вміння надавати психоконсультативну допомогу

Ректор

ПК02136376/ПР3/02/007619/22   

Р. Зуб’як
14.04.2022 р.



з 04.04.2022 р.  до 08.04.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) 

образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої культури, керівники 
гуртків Варіант 3 (УОМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Люлька Ігор Васильович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Інноваційні педагогічні технології 8 год
3. Методика вивчення інтегрованого курсу "Мистецтво" 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- впровадження інноваційних педагогічних технологій
- вміння використовувати художні  навички у практичній діяльності

Ректор

ПК02136376/УОМ3/02/007587/22   

Р. Зуб’як
14.04.2022 р.



з 04.04.2022 р.  до 08.04.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 
мови, керівники гуртка Варіант 3 (УАМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Черевата Зоряна Петрівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Педагогічні дослідження. Узагальнення власного педагогічного досвіду 8 год
3. Методика навчання іноземної мови у початковій школі 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вибору напрямів та  методів педагогічного дослідження, узагальнення  досвіду
- вміння конструювати уроки  іноземної мови у початковій школі

Ректор

ПК02136376/УАМ3/03/007466/22   

Р. Зуб’як
14.04.2022 р.



з 16.05.2022 р.  до 20.05.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) основ 
християнської етики, керівники гуртка Варіант 3 (УХЕ)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Веркалець Ірина Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Педагогічні дослідження. Узагальнення власного педагогічного досвіду 8 год
2. Реалізації християнського бачення інституту родини у процесі вивчення курсу 

«Основи християнської етики»
8 год

3. Методика християнського виховання 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вибору напрямів та  методів педагогічного дослідження, узагальнення  досвіду
- вміння конструювати освітній процес на християнських засадах
- застосування методики християнського виховання

Ректор

ПК02136376/УХЕ3/02/011571/22   

Р. Зуб’як
20.05.2022 р.



з 16.05.2022 р.  до 20.05.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Керівники закладів загальної 
середньої освіти (новопризначені). Другий рік навчання Сесія 1 Група 1 

(КЗ2С1Г1)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Лівіновська Наталія Василівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Нормативно-правове забезпечення діяльності ЗЗСО 8 год
2. Управлінське  рішення 8 год
3. Компетентнісний урок 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вміння керівника закладу освіти дотримуватись нормативно-правових документів
- вміння керівника ЗЗСО приймати і реалізовувати управлінське рішення
- вміння керівника закладу освіти  проводити і аналізувати компетентнісний урок

Ректор

ПК02136376/КЗ2С1Г1/01/011390/2   

Р. Зуб’як
27.05.2022 р.



з 23.05.2022 р.  до 27.05.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) фізики і 
астрономії, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники 
гуртків Варіант 1.1 (УФІАІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Березюк Ірина Михайлівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Навчальний фізичний експеримент 8 год
3. Нормативно-правове забезпечення базової середньої освіти 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- використання методики проведення фізичного експерименту
- дотримання вимог нормативно-правових документів у галузі освіти

Ректор

ПК02136376/УФІАІ1.103/013103/2   

Р. Зуб’як
08.06.2022 р.



з 06.06.2022 р.  до 10.06.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Керівники ЗЗСО (Орієнтовні 
напрями діяльності керівника ЗЗСО) Варіант 1 (КЗЗСО1)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Мартинюк Уляна Любомирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. УМ1. Управлінські процеси 8 год
2. УМ2. Освітнє середовище 8 год
3. УМ3. Професійна діяльність. Професійний розвиток 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вдосконалення компетентності керівника  з організації управління закладом освіти
- створення та ефективного функціонування освітнього середовища
- впровадження демократичних перетворень в закдаді освіти

Ректор

ПК02136376/КЗЗСО1/03/014185/22   

Р. Зуб’як
20.06.2022 р.



з 13.06.2022 р.  до 17.06.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) основ 

здоров’я, інтегрованих курсів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої 
галузі, керівники гуртків Варіант 1 (УОЗІ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Бабій Ігор Орестович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Методики превентивної освіти 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вміння навчати на основі розвитку життєвих навичок
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/УОЗІ1/03/015664/22   

Р. Зуб’як
27.06.2022 р.



з 13.06.2022 р.  до 17.06.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) основ 

здоров’я, інтегрованих курсів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої 
галузі, керівники гуртків Варіант 1 (УОЗІ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Бродіна Валентина Вікторівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Методики превентивної освіти 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вміння навчати на основі розвитку життєвих навичок
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/УОЗІ1/03/015663/22   

Р. Зуб’як
27.06.2022 р.



з 13.06.2022 р.  до 17.06.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) зарубіжної 
літератури, інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, 
керівники гуртків Варіант 3 (УЗЛІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Гаврись Галина Ярославівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Методика проведення сучасного уроку літератури 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вміння конструювати уроки літератури з використанням сучасних методик
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/УЗЛІ3/03/015575/22   

Р. Зуб’як
27.06.2022 р.



з 13.06.2022 р.  до 17.06.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі), інструктори 
фізичної культури та ЛФК, керівники гуртків Варіант 2 (УФК)” за такими 

навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Жирий Роман Ярославович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
3. Методика вивчення фізичної культури на різних рівнях освіти 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вміння здійснювати індивідуальний підхід  під час фізичного виховання учнів

Ректор

ПК02136376/УФК2/04/015249/22   

Р. Зуб’як
27.06.2022 р.



https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=2ddb7381-1f47-4908-9ea0-f58caf1f0181


з 20.06.2022 р.  до 24.06.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) історії, 

правознавства, громадянської освіти,  інтегрованих курсів громадянської та 
історичної освітньої галузі, керівники гуртків Варіант 3.1 (УІСПІ)” за 

такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Городецька Наталія Михайлівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Інклюзивна освіта 8 год
3. Методика проведення уроку історії (суспільствознавчих предметів) 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- моделювання компетентнісно орієнтованого уроку історії

Ректор

ПК02136376/УІСПІ3.105/016914/2   

Р. Зуб’як
05.07.2022 р.



з 20.06.2022 р.  до 24.06.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) української 
мови і літератури, інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, 
керівники гуртків Варіант 3.1 (УУМІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Колбаснікова Галина Володимирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Ефективне педагогічне спілкування 8 год
2. Сучасна методика навчання української мови 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- формування ефективної педогогічної взаємодії
- вміння конструювати уроки української мови з використанням сучасних методик
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УУМІ3.1/06/016644/2   

Р. Зуб’як
05.07.2022 р.



з 20.06.2022 р.  до 24.06.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) української 
мови і літератури, інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, 
керівники гуртків Варіант 3.1 (УУМІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Яновська Оксана Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Ефективне педагогічне спілкування 8 год
2. Сучасна методика навчання української мови 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- формування ефективної педогогічної взаємодії
- вміння конструювати уроки української мови з використанням сучасних методик
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УУМІ3.1/06/016646/2   

Р. Зуб’як
05.07.2022 р.



з 20.06.2022 р.  до 24.06.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) української 
мови і літератури, інтегрованих курсів мовно-літературної освітньої галузі, 
керівники гуртків Варіант 3.1 (УУМІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Скарбовська Галина Ярославівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Ефективне педагогічне спілкування 8 год
2. Сучасна методика навчання української мови 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- формування ефективної педогогічної взаємодії
- вміння конструювати уроки української мови з використанням сучасних методик
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УУМІ3.1/06/016645/2   

Р. Зуб’як
05.07.2022 р.



















































з 14.11.2022 р.  до 18.11.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) інформатики 

і інформаційних технологій, керівники гуртків Варіант 3 (УІІТ)” за такими 
навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Благий Володимир Мирославович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
3. Робота з алгоритмами 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вміння створювати програми-рішення задач олімпіадного рівня складності

Ректор

ПК02136376/УІІТ3/02/022950/22   

Р. Зуб’як
05.12.2022 р.



з 05.12.2022 р.  до 07.12.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Керівники закладів загальної 
середньої освіти (новопризначені). Другий рік навчання Сесія 3 Група 1 

(КЗ2С3Г1)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Лівіновська Наталія Василівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Психологія управління 8 год
2. Організація освітнього процесу в умовах трансформаційних змін 16 год
3. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вдосконалення компетентності керівника закладу освіти із психології лідерства
- уміння керівника ЗЗСО організовувати освітній процес в умовах освітніх змін

Ректор

ПК02136376/КЗ2С3Г1/01/025169/2   

Р. Зуб’як
20.12.2022 р.



з 05.12.2022 р.  до 09.12.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) фізики і 
астрономії, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники 

гуртків Варіант 3 (УФІАІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Мельник Ірина Ярославівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Профілактика та подолання булінгу 8 год
3. Сучасний урок фізики 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- використання методів профілактики і втручання у випадку виявлення булінгу
- використання сучасних інноваційних технологій на уроках фізики

Ректор

ПК02136376/УФІАІ3/04/025902/22   

Р. Зуб’як
20.12.2022 р.



з 14.11.2022 р.  до 18.11.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) інформатики 

і інформаційних технологій, керівники гуртків Варіант 3 (УІІТ)” за такими 
навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Чопик Василь Миколайович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
3. Робота з алгоритмами 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вміння створювати програми-рішення задач олімпіадного рівня складності

Ректор

ПК02136376/УІІТ3/02/022957/22   

Р. Зуб’як
05.12.2022 р.



з 12.12.2022 р.  до 16.12.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Бібліотекарі закладів освіти 

Варіант 1.1 (БЗО)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Тичківська Надія Мирославівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Нормативно-правові документи 8 год
2. Сучасна методика бібліотечної справи 8 год
3. Інформаційна діяльність бібліотеки 8 год
4. Національно-патріотичне виховання засобами книги 8 год
5. Розвиток цифрової компетентності 8 год
6. Самостійна робота 10 год

Всього:  50 годин ( 1.7 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу
- вміння застосовувати сучасні методики бібліотечної справи
- вміння здійснювати інформаційну діяльність
- популяризації української книги, впливу бібліотеки на читання української книги
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/БЗО1.1/06/027186/22   

Р. Зуб’як
23.12.2022 р.



з 14.11.2022 р.  до 18.11.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі), інструктори 

фізичної культури та ЛФК, керівники гуртків Варіант 2 (УФК)” за такими 
навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Комар Михайло Зіновійович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інклюзивна освіта 8 год
2. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
3. Методика вивчення фізичної культури на різних рівнях освіти 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації освітнього процесу в умовах інклюзії
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вміння здійснювати індивідуальний підхід  під час фізичного виховання учнів

Ректор

ПК02136376/УФК2/06/022646/22   

Р. Зуб’як
05.12.2022 р.



з 12.12.2022 р.  до 16.12.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) основ 

здоров’я, інтегрованих курсів соціальної і здоров’язбережувальної освітньої 
галузі, керівники гуртків Варіант 3 (УОЗІ)” за такими навчальними 

модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Климців Оксана Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Педагогічні дослідження. Узагальнення власного педагогічного досвіду 8 год
3. Формування здорового способу життя 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- вибору напрямів та  методів педагогічного дослідження, узагальнення  досвіду
- вміння застосовувати на практиці сучасні здоров’язбережувальні технології

Ректор

ПК02136376/УОЗІ3/02/026889/22   

Р. Зуб’як
23.12.2022 р.



з 21.11.2022 р.  до 25.11.2022 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) географії і 

економіки, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники 
гуртків Варіант 4.1 (УГЕІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Бродіна Валентина Вікторівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Інноваційні педагогічні технології 8 год
2. STEM-освіта 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- впровадження інноваційних педагогічних технологій
- вміння конструювати STEM-уроки/заняття
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УГЕІ4.1/02/024876/2   

Р. Зуб’як
05.12.2022 р.



 



 



https://study.ed-era.com/uk/verifycertificate/?uuid=db0346a8-3a34-40a4-a49d-f6aeb08dc677








з 23.01.2023 р.  до 27.01.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) математики, 

керівники гуртка Варіант 4.1 (УМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Покришка Ігор Юрійович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Педагогічні дослідження. Узагальнення власного педагогічного досвіду 8 год
2. Методика проведення уроку математики 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вибору напрямів та  методів педагогічного дослідження, узагальнення  досвіду
- конструювання компетентнісно орієнтованого уроку математики
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/УМ4.1/01/000948/23   

Р. Зуб’як
03.02.2023 р.



з 30.01.2023 р.  до 03.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) біології і 

екології, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники гуртків 
Варіант 2 (УБЕІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Комар Михайло Зіновійович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Практична частина програми з біології 8 год
3. Досягнення сучасної біологічної науки (біохімія, фізіологія людини, еволюційне 

вчення)
8 год

4. Самостійна робота 6 год
Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- організації дослідницької роботи учнів та оцінювання навчальних досягнень
- застосування знань з біохімії, фізіології людини, еволюційного вчення

Ректор

ПК02136376/УБЕІ2/01/001560/23   

Р. Зуб’як
09.02.2023 р.



з 30.01.2023 р.  до 03.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Практичні психологи, викладачі 

психологічних дисциплін, фахівці (консультанти) інклюзивно-ресурсних 
центрів Варіант 4 (ППЦ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Веркалець Ірина Богданівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Профілактика і вирішення конфліктів 8 год
2. Використання інформаційних технологій у роботі працівника психологічної служби 8 год
3. Нормативно-правові документи 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вміння розв’язувати конфлікти в освітньому середовищі
- вміння використовувати можливості інформаційних технологій
- дотримання вимог нормативно-правової бази для організації  освітнього процесу

Ректор

ПК02136376/ППЦ4/01/002189/23   

Р. Зуб’як
09.02.2023 р.



з 06.02.2023 р.  до 10.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) фізики і 
астрономії, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники 

гуртків Варіант 4 (УФІАІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Березюк Ірина Михайлівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Сучасний урок фізики 8 год
3. Актуальні питання навчання астрономії 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- використання сучасних інноваційних технологій на уроках фізики
- проведення навчальних астрономічних досліджень та спостережень

Ректор

ПК02136376/УФІАІ4/01/003016/23   

Р. Зуб’як
23.02.2023 р.



з 06.02.2023 р.  до 10.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) німецької 

мови, керівники гуртка Варіант 3.1 (УНМ)” за такими навчальними 
модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Бирич Оксана Петрівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Позаурочна та позакласна робота 8 год
3. Педагогічне партнерство 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- планування та організації позаурочної роботи
- вміння конструювати освітній процес на засадах педагогіки партнерства

Ректор

ПК02136376/УНМ3.1/01/003225/23   

Р. Зуб’як
23.02.2023 р.



з 13.02.2023 р.  до 17.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) 

образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої культури, керівники 
гуртків Варіант 5.1 (УОМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Люлька Ігор Васильович

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Розвиток цифрової компетентності 8 год
2. Особливості викладання навчальних предметів мистецької освітньої галузі 8 год
3. Мовно-комунікативна компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі
- використання сучасних методів викладання предметів мистецької освітньої галузі
- вміння розвивати мовно-комунікативну компетентність

Ректор

ПК02136376/УОМ5.1/01/004465/23   

Р. Зуб’як
23.02.2023 р.



з 06.02.2023 р.  до 10.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Педагоги-організатори закладів 

освіти Варіант 6.1 (ПО)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Онищенко Ірина Петрівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Педагогічне партнерство 8 год
2. Медіаосвіта та медіаграмотність 8 год
3. Мовно-комунікативна компетентність 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- вміння конструювати освітній процес на засадах педагогіки партнерства
- вміння аналізувати інформацію у медіапросторі
- вміння розвивати мовно-комунікативну компетентність

Ректор

ПК02136376/ПО6.1/01/003330/23   

Р. Зуб’як
23.02.2023 р.



з 13.02.2023 р.  до 17.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 

мови, керівники гуртка Варіант 3 (УАМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Рубашна Оксана Андріївна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Наскрізні змістові лінії в освітньому процесі 8 год
2. Педагогічні дослідження. Узагальнення власного педагогічного досвіду 8 год
3. Методика навчання іноземної мови у початковій школі 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації наскрізних змістових ліній в освітньому процесі
- вибору напрямів та  методів педагогічного дослідження, узагальнення  досвіду
- вміння конструювати уроки  іноземної мови у початковій школі

Ректор

ПК02136376/УАМ3/02/003859/23   

Р. Зуб’як
23.02.2023 р.



з 13.02.2023 р.  до 17.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Вихователі закладів освіти, 
керівники гуртків Варіант 7 (ВШ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Стечак Уляна Ігорівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Рухова активність 8 год
2. Педагогіка партнерства 8 год
3. Розвиток цифрової компетентності 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- організації рухової активності учнів у другій половині дня
- реалізації  партнерської взаємодії педагогів та батьків
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі

Ректор

ПК02136376/ВШ7/01/004320/23   

Р. Зуб’як
23.02.2023 р.



з 06.02.2023 р.  до 10.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) біології і 

екології, інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, керівники гуртків 
Варіант 4.2 (УБЕІ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Чубата Мирослава Степанівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Методика підготовки здобувачів освіти до ЗНО з біології 8 год
2. Розвиток цифрової компетентності 8 год
3. Психолого-соціальна підтримка учасників освітнього процесу 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- використання методики підготовки учнів до ЗНО  з біології
- використання цифрових ресурсів та інструментів в освітньому процесі
- вміння надавати психологічну допомогу

Ректор

ПК02136376/УБЕІ4.2/01/003266/2   

Р. Зуб’як
23.02.2023 р.



з 20.02.2023 р.  до 24.02.2023 р.
         пройшов (пройшла) навчання в групі “Учителі (викладачі) англійської 

мови, керівники гуртка Варіант 4 (УАМ)” за такими навчальними модулями:

МІНІСТЕРСТВО
ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

Івано-Франківський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти
Івано-Франківської обласної ради

СЕРТИФІКАТ
про підвищення кваліфікації

засвідчує, що

Ольвач Наталія Володимирівна

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Назва навчального модуля  Кількість 
годин

1. Компетентнісно орієнтована освіта 8 год
2. Психологія розвитку 8 год
3. Розвиток професійної компетентності вчителів іноземної мови 8 год
4. Самостійна робота 6 год

Всього:  30 годин ( 1 кредит ECTS)

та удосконалив (ла)(підвищив) (ла) професійну компетентність щодо:
- реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу в освітньому процесі
- створення оптимальних умов для розвитку дітей різного віку
- вміння конструювати уроки іноземної мови з використанням сучасних методик

Ректор

ПК02136376/УАМ4/02/004957/23   

Р. Зуб’як
28.02.2023 р.


