
Річний план  
підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Наукового ліцею Житомирської політехніки 
на 2022 рік 

 
№ 
з/п 

ПІБ Тема (напрям, 
найменування) 

Суб’єкт підвищення 
кваліфікації 

Обсяг 
(тривалість) 

Вид  Форма (форми) Строки  Вартість та 
джерела 

фінансування 
1 Венцель 

Наталія 
Василівна 

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

 

90 годин 
 

курси дистанційно березень На умовах 
регіонального 
замовлення  

2 Забелло  
Лариса 
Олександрівна 

Заступник 
директора з 

наукової роботи 

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

 

30 годин 
 

курси дистанційно лютий На умовах 
регіонального 
замовлення  

3 Забелло  
Лариса 
Олександрівна 

Вч. анг. мови КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти» ЖОР 

 

30 годин 
 

курси дистанційно листопад На умовах 
регіонального 
замовлення  

4 Гончарук 
Наталія 
Олександрівна 

Вч. анг. мови КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 

30 годин 
 

курси дистанційно листопад На умовах 
регіонального 
замовлення  
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педагогічної 
освіти» ЖОР 

 
5 Парнус 

Катерина 
Ігорівна 

Вч. анг. мови КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 
педагогічної 
освіти» ЖОР 

 

30 годин 
 

курси дистанційно листопад На умовах 
регіонального 
замовлення  

6 Кузнецова  
Ганна 
Валкріївна 

Вч. анг. мови КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 

післядипломної 
педагогічної 
освіти» ЖОР 

30 годин 
 

курси дистанційно листопад На умовах 
регіонального 
замовлення  

7 Геча  
Олена 
Анатоліїва 

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

 

30 годин 
 

курси дистанційно березень На умовах 
регіонального 
замовлення  

8 Цюрко  
Тетяна 
Григорівна. 

Вч. укр.мови та літ-
ри 

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

 

30 годин 
 

курси дистанційно вересень На умовах 
регіонального 
замовлення  

9 Цюрко  
Тетяна 
Григорівна. 

Вч. зарубіжної 
літератури 

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

 

30 годин 
 

курси дистанційно квітень На умовах 
регіонального 
замовлення  

10 Іванюк  
Тетяна 
Сергіївна  

Вч. математики КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 
післядипломної 

30 годин 
 

курси дистанційно жовтень На умовах 
регіонального 
замовлення  



педагогічної 
освіти» ЖОР 

 
11 Кучер  

Наталія 
Вікторівна 

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

 

30 годин 
 

курси дистанційно березень На умовах 
регіонального 
замовлення  

12 Варганова  
Діна 
Олександрівна 

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

 

30 годин 
 

курси дистанційно жовтень На умовах 
регіонального 
замовлення  

13 Цуд  
Інна 
Володимирівна 

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

 

30 годин 
 

курси дистанційно жовтень На умовах 
регіонального 
замовлення  

14 Ващук  
Олена 
Василівна 

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

 

30 годин 
 

курси дистанційно жовтень На умовах 
регіонального 
замовлення  

15 Гетманська 
Марія 
Олександрівна 

Практичний 
психолог 

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

 

30 годин 
 

курси дистанційно липень На умовах 
регіонального 
замовлення  

16 Гетманська 
Марія 
Олександрівна 

Соціальний педагог  КЗ «Житомирсь-
кий обласний 
інститут 

30 годин 
 

курси дистанційно липень На умовах 
регіонального 
замовлення  



післядипломної 
педагогічної 
освіти» ЖОР 

 
 

 

СХВАЛЕНО 
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