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Н А К А З 

10 грудня 2021 року                                                                                        № 137 

 

 Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2022 році 

 

На виконання вимог Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 01 серпня         

2019 року № 800, яка затверджує Порядок підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників та з метою забезпечення 

професійних знань, умінь і навичок та відповідно до наказу управління освіти і 

науки  Волинської обласної державної адміністрації від 23 листопада № 469 

«Про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів установ освіти області в 

2022 році» 

НАКАЗУЮ: 

1. Методисту з методичної роботи Остапюку М.П. забезпечити якісне 

виконання плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів навчального закладу у 2022 році. 

2. Направити відповідно до плану-графіка Волинського інституту 

післядипломної педагогічної освіти на курси підвищення кваліфікації педагогів 

у такі терміни 2022 року: 

10 січня – 14 січня (1 тиждень)   

Земцову С.В. – заступника директора з наукової роботи. 

24 січня – 28 січня (1 тиждень) 

Хільковець І.П. – керівника закладу, 

Панасюк В.Р. – бібліотекаря. 
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31 січня – 04 лютого (1 тиждень) 

Петрук М.С. – заступника директора з навчально-виховної роботи. 

28 лютого – 04 березня (1 тиждень) 

Пархомчук С.Г. – учителя обслуговуючих видів праці. 

14 березня – 18 березня (1 тиждень) 

Ісик В.В. – вихователя. 

Бондар І.А. – вихователя. 

04 квітня – 08 квітня (1 тиждень) 

Якимяка І.В. – практичного психолога, 

Мучак Н.З. – учителя англійської мови. 

11 квітня – 15 квітня (1 тиждень) 

Сокол М.В. – педагога-організатора. 

10 травня – 13 травня (1 тиждень) 

Шкликову І.Ю. – вчителя французької мови. 

16 травня – 20 травня (1 тиждень) 

Цибульську О.В. – учителя фізичної культури. 

30 травня – 03 червня (1 тиждень) 

Петрука М.А. – вчителя фізичної культури . 

10 жовтня – 13 жовтня (1 тиждень) 

Посельську О.Л. – керівника музею. 

24 жовтня – 28 жовтня (1 тиждень) 

Гнатюк О.В. – учителя природничих дисциплін. 

31 жовтня – 04 листопада (1 тиждень) 

Остапюка М.П. – учителя суспільних дисциплін. 

14 листопада – 17 листопада (1 тиждень) 

Тарасюк О.В. – учителя математики. 

21 листопада – 25 листопада (1 тиждень) 



Дячук Л.Л. – вихователя, 

Шабас О.М. – вихователя, 

Сороку А.Є. – вчителя англійської мови. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на методиста з методичної 

роботи Остапюка М.П. 

 

Директор         Інна ХІЛЬКОВЕЦЬ 

 

Микола Остапюк 067-332-30-68 
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