
Жмеринська міська рада 
Комунальний заклад «Жмеринський ліцей № 4»
вул. Київська, 3, м. Жмеринка, 23100, тел. 0(432) 5-10-94, 

e-mail: zosh4zm@ukr.net Код ЄДРПОУ 26244099

НАКАЗ

18.11.2022 м. Жмеринка -о

Про визнання результатів підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про освіту» та пунктів 3.11, 3.20 
Типового положення про атестацію педагогічних працівників, Постанови 
Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 {із змінами, внесеними 
згідно з Постановою КМ № 1133 від 27.12.2019) «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», Порядку 
визнання результатів підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
загальноосвітньої ніколи І-ІІІ ст. №4 м. Жмеринки у суб’єктів освітньої 
діяльності, затвердженого наказом по школі від 09.01.2020 р. №11-о, на підставі 
рішення педагогічної ради (протокол №3 від 18.11.2022 р.)

НАКАЗУЮ:
1. Визнати результати підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладу відповідно до списку (додаток)
2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Шевченко О. Ю.:

2.1. Облікувати години підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників з метою аналізу та узагальнення підвищення 
кваліфікації у 2022 році.

2.2. Використати набутий педагогічними працівниками досвід для 
організації науково-методичної роботи у 2022-2023н.р.

3. Секретарю -  діловоду Кошкіній Н. А. підшити копії свідоцтв про 
підвищення кваліфікації в особові справи педагогічних працівників.

4. Інженеру -  електроніку Формагею С. Г. розмістити наказ на сайті 
закладу.

5. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора

Директор Михайло БІГУН

mailto:zosh4zm@ukr.net


Додаток 
Наказ закладу 

18.11.2022 р. №-/'•57-о

Перелік педагогічних працівників закладу, 
яким визнано результати підвищення кваліфікації

№ Прізвище, ініціали 
педагогічного 

працівника

Назва курсу, семінару, 
вебінару

Суб’єкт
підвищення
кваліфікації

Кількість
годин

1. Салієва Т. А. Освіта для всіх: 
різноманітність, 
інклюзія та фізичний 
розвиток

ГО
«Прометеус»

ЗО

2. Салієва Т. А. Педагогічний супровід і 
підтримка дітей з 
освітніми труднощами в 
інклюзивному 
освітньому середовищі

Освітній 
проект «На 
Урок»

2

3. Задунайська Ю. В. НУШ: базова середня 
освіта

ГС «Освіторія» ЗО

4. Миронюк Л. 0. Недискримінаційний 
підхід у навчанні

ТОВ
«Едюкейшенал
Ера»

32

5. Миронюк Л. 0. Домедична допомога ТОВ
«Едюкейшенал
Ера»

3

6. Миронюк Л. 0. Усе, що треба знати для 
забезпечення прав 
підлітків в Україні

ТОВ
«Едюкейшенал
Ера»

20

7. Микитюк 0. Г. Перша домедична 
допомога в умовах війни

ТО
«Прометеус»

15



Ольга ШЕВЧЕНКО 
Сергій ФОРМАГЕЙ 
Тетяна САЛІЄВА 
блена МИКИТЮК

Наталія КОШКІНА 
лія ЗАДУНАЙСЬКА 

Людмила МИРОНЮК

Додаток


