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Орієнтовний план підвищення кваліфікації 

загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи № 27 м. Житомира 

на 2021 рік 

 

3 

з/п 

П.І.П. Напрямок,тема, 

найменування 

підвищення 

кваліфікації 

Суб’єкт підвищення 

кваліфікації 

Джерела 

фінансування 

1. Коротка С.М. Директор школи КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Вчитель 

рос.мови, зар.літ. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

2. Клєвцова Л.А. Заступник 

директора з НВР 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Вчитель 

рос.мови, зар.літ 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

3. Савіцька Т.Г. Заступник 

директора з НВР 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Вчитель 

географії 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

4. Івахнова О.О. Заступник 

директора з НВР 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Вчитель 

укр.мови, літ. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

На умовах 

регіонального 

замовлення 



педагогічної освіти» 

ЖОР 

5. Федор Н.М. Заступник 

директора з ВР 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Вчитель 

мистецтва 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

6. Кисельова Т.П. Вчитель 

рос.мови, зар.літ. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

7. Ковтонюк Л.Ф. Вчитель 

рос.мови, зар.літ. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

8. Копишинська 

В.П. 

Вчитель 

укр.мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

9. Бугаєвська Н.П. Вчитель укр. 

мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

10. Безпалюк О.І. Вчитель 

укр.мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

11. Грушецька С.О. Вчитель 

укр.мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

12. Савіцька В.С. Вчитель 

укр.мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

13. Хоменко Г.В. Вчитель 

укр.мови.зар.літ. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 



14. Власенко Л.С. Вчитель 

укр.мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

15. Єроніна С.А. Вчитель 

укр.мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

16. Тишинська З.В. Вчитель 

математики 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

17. Чупрун Л.О. Вчитель 

математики 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

18. Кулаківська В.П. Вчитель 

математики 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

19. Зубарева В.В. Вчитель фізики КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Вчитель 

польської мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

20. Євхімович Н.А. Вчитель 

математики 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

21. Семенюк Н.І. Вчитель 

математики 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

22. Грищенко С.М. Вчитель 

інформатики 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 



23. Житомирська 

О.Г. 

Вчитель фізики, 

астрономії 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

24. Здота М.А. Вчитель 

математики 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

25. Ковальська О.В. Вчитель 

інформатики 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

26. Лєх Я.В. Вчитель 

географії 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

27. Першко Я.Л. Вчитель 

фізкультури 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Вчитель біології КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Вчитель 

медицини 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

28. Бистрицька Т.Є. Вчитель біології КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

29. Пилипчук Н.В. Вчитель 

природознавства, 

основ здоров,я 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

30. Полюх Л.О. Вчитель хімії КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 



31. Середюк Н.В. Вчитель історії КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

32. Терещук Т.М. Вчитель історії КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

33. Колодницький 

В.П. 

Вчитель історії, 

правознавства 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

34. Заліховська О.О. Вчитель 

фізкультури 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

35. Оренчак І.Ф. Вчитель 

фізкультури 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

36. Ткач Л.А. Вчитель 

фізкультури 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

37. Сетак Л.А. Вчитель 

обслугов. праці, 

технології 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

38. Куліш В.М. Вчитель труд. 

навчання, 

технології 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

39. Грибан Т.В. Вчитель англ. 

мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

40. Бондарчук С.В. Вчитель англ. 

мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 



41. Бакланова В.О. Вчитель англ. 

мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

42. Сірик Н.А. Вчитель 

нім.мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

43. Стаднік В.І. Вчитель 

нім.мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Асистент 

вчителя 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

44. Тищенко С.О. Вчитель 

англ.мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

45. Романовська 

А.М. 

Вчитель 

англ..мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

46. Опанасюк І.М. Вчитель 

англ..мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

47. Джигирей О.О. Вчитель 

англ..мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

48. Рябушенко О.М. Вчитель 

англ..мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

49. Кравчинська 

Л.М. 

Вчитель 

англ..мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 



50. Нікітенко  О.А. Вчитель  

англ..мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

51. Чернишук О.І. Вчитель 

англмови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

52. Андрущенко А.Я. Вчитель 

англ..мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

53. Галамай О.В. Вчитель 

англ..мови 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

54. Лабунець Т.В. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

55. Грушевицька 

А.Ф. 

Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

56. Пащенко С.В. Вчитель почат. 

Кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

57. Дубовська В.В. Вчитель почат. 

Кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

59. Вільчинська Г.М. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

60. Тарасюк О.І. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 



61. Андронова З.С. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

61. Циганюк Т.М. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

62. Консевич Н.П. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

63. Чолач Н.В. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

64. Павленко Т.В. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

65. Дячок Т.В. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

66. Жек Н.В. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

67. Тараненко Ю.В. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

68. Шманьова Т.М. Вчитель поча.т 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

69. Яцківська Л.Л. Вчитель почат. 

кл. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 



  Практич. 

психолог 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

70. Гойда Н.С. Асистент вч. КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

71. Дерендовська 

В.Б. 

Асистент вч КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

72. Завальнюк І.М. Вихователь ГПД КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

73. Зімчук Л.Г. Вихователь ГПД КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

74. Кучерява О.М. Вихователь ГПД КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

75. Кирилюк Д.О. Вчитель 

інформатики 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

76. Мединцева Г.Я. Вчитель 

образотворче 

мистецтво. 

мистецтво 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

77. Сергійчук Н.М.  Вчитель музики, 

мистецтво 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

78. Костюшко О.Г. Вчитель музики КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 



  Керівник 

хореогр гуртка 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

79. Шидловський 

І.Ю. 

Керівник 

вокального 

гуртка 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

80. Койда М.Д. Вчитель 

укр.мови, 

літерат. 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Соціальн. пед. КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Педагог орг. КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

81. Корнійчук Л.В. Практичний 

психолог 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

  Педагог орг. КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

82. Остринський 

О.Й. 

Вчитель Захист 

України 

КЗ «Житомирський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти» 

ЖОР 

На умовах 

регіонального 

замовлення 

 

 

 

Виконавець  

Заступник директора з НВР 

Клєвцова Л.Л. 

Тел. 096 257 18 18 


