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Орієнтовний план  
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2022 рік 

Наукового ліцею Житомирської політехніки  
 
Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть 
кваліфікацію 16 осіб 

 
№№ 
з/п 

ПІБ Предмет Суб’єкт 
підвищення 
кваліфікації  

Джерела 
фінансування 

1. Венцель Н.В. Директор 
Наукового ліцею 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти» ЖОР 
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  

2. Забелло Л.О. Вчитель 
англійської мови 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти» ЖОР 
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  

3. Забелло Л.О. Заступник 
директора з 
наукової роботи 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти» ЖОР 

 

На умовах 
регіонального 
замовлення  

4. Гончарук Н.О. Вчитель 
англійської мови 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти» ЖОР 

 

На умовах 
регіонального 
замовлення  

5. Парнус К.І. Вчитель 
англійської мови 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти» ЖОР 

 

На умовах 
регіонального 
замовлення  

6. Кузнецова Г.В.  Вчитель 
англійської мови 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 

На умовах 
регіонального 



інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

замовлення  
 

7. Геча О.А. Вчитель історії КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  
 

8. Цюрко Т.Г. Вчитель 
української мови 
та літератури 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  
 

9. Цюрко Т.Г. Вчитель 
зарубіжної 
літератури 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  
 

10. Іванюк Т.С. Вчитель 
математики 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  
 

11. Кучер Н.В. Вчитель фізики КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  
 

12. Варганова Д.О. Вчитель 
інформатики 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  
 

13. Цуд І.В. Вчитель 
фізкультури 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  
 

14. Ващук О.В. Вчитель хімії КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

На умовах 
регіонального 
замовлення  
 

15. Гетманська М.О. Практичний 
психолог 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 

На умовах 
регіонального 
замовлення  



післядипломної 
педагогічної 
освіти»  
 

 

16. Гетманська М.О. Соціальний 
педагог 

КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти»  

На умовах 
регіонального 
замовлення  
 

 

СХВАЛЕНО  
Рішення педагогічної ради  
Наукового ліцею 
Житомирської політехніки  
21.09.2021 №4 


