
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішення педагогічної ради КМГ 

                                                                                                                                                                                  від___24 вересня 2020 р.__ 

                                                                                                                                                                                      (протокол № ______2_______) 

ОРІЄНТОВНИЙ РІЧНИЙ  ПЛАН 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників  

Коростенської міської гімназії Житомирської області на 2021 рік 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Тема (напрям, найменування) Суб’єкт  

підвищення 

кваліфікації 

Джерела фінансування 

 

1 Бубенко І.М. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) математики 

 

ЖОІППО Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

Програма підвищення кваліфікації директорів закладів загальної 

середньої освіти 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

2 Стеблянко О.Є. Програма підвищення кваліфікації заступників  директорів закладів 

загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

 

Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) російської 

мови та зарубіжної літератури 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

 

3 Онищенко О.К. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

Програма підвищення кваліфікації заступників  директорів закладів 

загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

4 Костюченко 

Т.М. 

Програма підвищення кваліфікації заступників  директорів закладів 

загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

 

Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) англійської 

мови 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 



5 Завадська І.М. Програма підвищення кваліфікації заступників  директорів закладів 

загальної середньої освіти з виховної роботи 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

 

Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) української 

мови та літератури 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

6 Грек Б.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) української 

мови та літератури 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

7 Коноплянко 

Г.О. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) української 

мови та літератури 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

8 Козаренко С.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) української 

мови та літератури 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

9 Бондарчук Р.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) української 

мови та літератури 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

10 Черняєва С.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) української 

мови та літератури 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення ) 

11 Прохор Л.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) англійської 

мови 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

12 Міснік Ю.Ю. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) англійської 

мови 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення ) 

13 Вигівська М.С. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) англійської 

мови 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

14 Никончук О.С. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) англійської 

мови 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення, за 

кошти обласного бюджету) 

15 Сидорук В.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) англійської 

мови 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

16 Кузнєцова Н.І. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) французької 

мови 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

17 Галицька Т.О. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) російської 

мови та зарубіжної літератури 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

18 Коломієць Н.Г. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) російської 

мови та зарубіжної літератури 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

 



19 Лебіга О.І. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) математики 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

20 Завадська Л.А. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) математики 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

21 Булавіна Т.І. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) математики 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення ) 

22 Кучинська О.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) математики ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

 

23 Зарицька О.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) математики ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

24 Рудик В. А. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) інформатики ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

25 Рудик С.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) інформатики  

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

26 Бондарчук 

Ю.О. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) фізики та 

астрономії 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

27 Козак С.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) хімії ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення ) 

28 Козак Т.О. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) біології ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

29 Лісовська А.А. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) географії 

(природознавства) 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

30 Кобилинська 

В.М. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів інтегрованого курсу 

«Основи здоров’я” 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

Програма підвищення кваліфікації педагогів-організаторів ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

31 Хилітинська 

Т.Ф. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) історії, 

правознавства, громадянської освіти 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

32 Солом’янчук 

Д.М. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) історії, 

правознавства, громадянської освіти 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

33 Котівець В.І. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) предмета ЖОІППО Безоплатний характер 



«Захист України»   (регіональне замовлення) 

34 Яковченко О.П. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) фізичної 

культури (виховання) 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

35 Гилюк С.С. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) фізичної 

культури (виховання) 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

36 Руцька Л.П. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) трудового 

навчання, креслення 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

37 Яковенко В.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) 

«Мистецтва» 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

38 Білошицький 

М.В. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) музичного 

мистецтва 

 

ЖОІППО Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

39 Сіукаєва О.А. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

40 Біжан Т.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

41 Савченко Ю.А. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

42 Романчук І.В Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

43 Дроздецька 

Т.Д. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів ЖОІППО Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

44 Войналович 

Л.М. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовленя) 

45 Вашулевська 

О.В. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

46 Каленська С.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

47 Мазуренко О.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

48 Антоненко С.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення ) 

49 Смирнова Л.В. Програма підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого ЖОІППО Безоплатний характер 



дня закладів загальної середньої освіти та вихователів загально-

освітніх шкіл-інтернатів 

 (регіональне замовлення) 

50 Пашаріна П.Д. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

51 Каленська М.П. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

52 Поліщук О.В. Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів 

 

 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення ) 

53 Головійчук 

Н.В. 

Програма підвищення кваліфікації вчителів початкових класів  ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

Програма підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів освіти ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

54 

 

Возняк К.М. Програма підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого 

дня закладів загальної середньої освіти та вихователів загально-

освітніх шкіл-інтернатів  

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

Програма підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів освіти ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

55 Вигівська Ж.І. Програма підвищення кваліфікації вихователів груп продовженого 

дня закладів загальної середньої освіти та вихователів загально-

освітніх шкіл-інтернатів  

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

56 Белякова Л.В. Програма підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів освіти  ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

57 Андрієвська 

О.В. 

Програма підвищення кваліфікації асистентів вчителів закладів освіти  ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) історії, 

правознавства, громадянської освіти 

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

58 Поліняка О. А. Програма підвищення кваліфікації практичних психологів закладів 

загальної середньої освіти  

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

 

 

59 Ковалевська 

Г.Ф. 

Програма підвищення кваліфікації соціальних педагогів ЖОІППО Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 



60 Ніколайчук 

О.П. 

Програма підвищення кваліфікації шкільних бібліотекарів ЖОІППО Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

61 Пугачова І.О. Програма підвищення кваліфікації вчителів (викладачів) предмета 

«Захист України»  

ЖОІППО 

 

Безоплатний характер 

(регіональне замовлення) 

 

 Голова педагогічної ради  ___________________________ Ірина БУБЕНКО 

 

 

                                                        Секретар педагогічної ради __________________________Богдана ГРЕК 

 

 


