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ЗАМОВЛЕННЯ
комунального закладу «Первомайський ліцей j\s5 Первомайської міської ради Харківської області»

повна назва закладу
міста Первомайський Харківської області

назва району, міста, ОТГ
на навчання педагогічних працівників у 2021 р.

на тематичних курсах підвищення кваліфікаиії за очно-дистанційною формою (змішане навчання)
на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

№
Н ап ря м  та тем а  

п ідв и щ ен н я  к вал іф ік ац ії ПІБ п ед а го га К атегор ія , звання
Рік н а ст у п н о ї  

а т еста ц ії

1. Директори закладів загальної середньої освіти
Управління розвитком ЗЗСО в умовах автономії Стоцька Оксана Анатоліївна вища кваліфікаційна 

категорія 2021

2 .

Заступники директорів ЗЗСО з навчально- 
виховної роботи Організація роботи з 
неперервного професійного розвитку педагогів

Заболотня Світлана Павлівна вища кваліфікаційна 
категорія 2022

3.
Заступники директорів ЗЗСО з виховної роботи
Освітнє середовище ЗЗСО як простір виховного 
впливу

Александров Олександр 
Г ригорович

вища кваліфікаційна 
категорія, 

старший учитель
2021

4.

Учителі української мови та літератури
Сучасні технології в умовах дистанційного та 

змішаного навчання української мови та 
літератури

Александрова Людмила Петрівна
перша

кваліфікаційна
категорія

2022
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5.

Учителі зарубіжної літератури та російської 
мови
Розвиток професійних компетентностей учителів Писанка Олена Володимирівна

перша
кваліфікаційна 2022

зарубіжної літератури та російської мови категорія

6.

Учителі зарубіжної літератури та російської 
мови
Формування в учнів ключових та предметних Чернушенко Тетяна Іванівна

перша
кваліфікаційна 2021

компетентностей із зарубіжної літератури та 
російської мови

категорія

7.
Учителі англійської мови
Розвиток професійних компетентностей учителів 
англійської мови

Заболотня Світлана Павлівна вища кваліфікаційна 
категорія 2022

8.
Учителі інформатики
Розвиток професійних компетентностей учителів 
інформатики

Кірпіченко Анастасія Василівна друга кваліфікаційна 
категорія 2022

9.
Учителі інформатики
Сучасні технології в умовах дистанційного та 
змішаного навчання інформатики

Оберемок Юлія Ігорівна спеціаліст 2022

10. Учителі початкових класів
Розвиток професійних компетентностей учителів 
початкових класів Нової української школи

Г’ончарова Тетяна Миколаївна друга кваліфікаційна 
категорія 2022

11.

Учителі початкових класів
Особливості організації дистанційного та 
змішаного навчання в освітньому процесі 
початкової школи

Крюкова Алевтина Михайлівна
перша

кваліфікаційна
категорія

2022

12.

Учителі початкових класів
Особливості організації дистанційного та 
змішаного навчання в освітньому процесі 
початкової школи

Соловйова Олена Олександрівна
вища кваліфікаційна 

категорія, 
старший учитель

2024

13

Вихователі ГПД
Розвиток професійних компетентностей 
вихователів груп подовженого дня Нової 
української школи

Захарова Галина Андріївна спеціаліст 2022



з

14.
Вихователі ГПД
Сучасні технології в освітньому процесі початкової 
школи

Тернопол Катерина 
Володимирівна спеціаліст 2025

15.
Асистент вчителя у ЗЗСО (початкова школа)
Розвиток професійних компетентностей асистента 
вчителя

Ющук Наталія Михайлівна спеціаліст 2022

16.
Асистент вчителя у ЗЗСО (початкова школа)
Технології інклюзивної освіти в умовах 
дистанційного та змішаного навчання

Майстренко Ольга Юріївна спеціаліст 2022

17.

Асистент вчителя у ЗЗСО (основна та старша 
школа)
Особливості інійііі6^р*^^'шв»іання в умовах 
дистанційної та / V

Ракітіна Людмила Степанівна спеціаліст 2021

, ■- т / ЗАКЛАД /Агр“ 
У/ «ПЕРВОМАЙСЬКЧ 

{! о! . ЛГЦЕЙ №5
Керівник закладу освгЩ ^

ХАРКІВСЬКОЇ / о
Оксана СТОЦЬКА

Дата 09.09.2020 

Виконавець: Заболотна Світлана Павлівна (057)483-61-03

Погоджено рішенням педагогічної ради (протокол № 7 від 31.08.2020)
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Комунальний заклад «Первомайський ліцей № 5 
Первомайської міської ради Харківської області»

64102 Харківська область, м. Первомайський, вул. Кіндратьєва, будинок б/н 
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ЗАМОВЛЕННЯ
комунального закладу «Первомайський ліцей Л°5 Первомайської міської ради Харківської області»

повна назва закладу
міста Первомайський Харківської області

на навчання педагогічних працівників у 2021 р.
на фахових спецкурсах підвищення кваліфікації за очно-дистаниійною формою <змішане навчання)

(ЗО годин)
на базі КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти»

№
Н ап рям

п ідв и щ ен н я  к вал іф ік ац ії 
( з  д о д а т к у  2 )

П ІБ  п ед а го га К атегор ія , звання
Рік н а ст у п н о ї  

а теста ц ії

1 . .4 : 7  / /
-----------^ омуидпьн^ \ ^ Л / Л \  ----------------- / А __________

Луць Лариса Леонідівна II кваліфікаційнв 
категорія 2022

Т г  • М - - О І  'ШцЕЙ» 5  .Керівник закладу 1оевшиі;пн 

Дата 09.09.2020

Оксана СТОЦЬКА

Виконавець: Заболотня Світлана Павлівна (057)483-61-03

Погоджено рішенням педагогічної ради (протокол № 7 від 31.08.2020)
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