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Сажко Світлана Миколаївна працює методисткою 

навчального відділу Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти  з вересня 2016 року.

(29 березня 2019 року присвоєно кваліфікаційну категорію 

“спеціаліст другої категорії”)

Загальний стаж педагогічної діяльності – 5 років, 5 місяців.



Освіта:

- магістр, Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти, 2018 

р., спеціальність «Менеджмент», освітня програма «Управління 

навчальним закладом»;

- спеціаліст, Донецький інститут соціальної освіти, 2002 р., спеціальність 

«Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових класів»;

- молодший спеціаліст, Красноармійське педагогічне училище, 1998р., 

спеціальність «Початкове навчання», кваліфікація «Вчитель початкових 

класів, керівник гуртка декоративно-прикладного мистецтва»



Обов’язки Сажко Світлани Миколаївни:

1. Підготовка наказів на зарахування слухачів на курси підвищення кваліфікації за держбюджетом.

2. Підготовка наказів на відрахування слухачів з курсів підвищення кваліфікації за

держбюджетом.

3. Підготовка наказів на зарахування слухачів на курси підвищення кваліфікації за

госпрозрахунком.

4. Підготовка наказів на відрахування слухачів з курсів підвищення кваліфікації за

госпрозрахунком.

5. Прийом заявок на курси підвищення кваліфікації за держбюджетом та на госпрозрахунковій

основі.

6. Ведення журналу реєстрації заявок на проходження курсів підвищення кваліфікації за

держбюджетом та на госпрозрахунковій основі.

7. Підготовка наказів щодо організації освітнього процесу в умовах карантинних заходів.



Обов’язки Сажко Світлани Миколаївни:

8. Підготовка листів щодо організації курсів підвищення кваліфікації під час карантинних заходів.

9. Формування груп слухачів на курси підвищення кваліфікації за держбюджетом та на госпрозрахунковій

основі.

10. Розроблення проєкту річного плану-графіку підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗП(ПТ)О за

державним замовленням.

11. Погодження організаційних питань із замовниками за держбюджетом та на госпрозрахунковій основі.

12. Підготовка інформації про випуск слухачів для отримання свідоцтв про підвищення кваліфікації на

держбюджетній основі та за кошти фізичних та юридичних осіб, реєстрація та видача свідоцтв про підвищення

кваліфікації та довідок про навчання на курсах підвищення кваліфікації.

13. Ведення журналу реєстрації договорів про надання освітніх послуг між БІНПО та фізичними

(юридичними) особами.

14. Ведення обліку кількості виданих свідоцтв.

15. Прийом договорів, облікових карток та ксерокопій документів слухачів на госпрозрахунковій основі.



Сажко С.М. постійно підвищує кваліфікацію,

беручи участь у різноманітних вебінарах,

конференціях, виставках. Тому її професійне

кредо:

«Результатом освіченості людини є її здатність

продовжувати навчатись»
(Джон Дьюї, американський педагог, філософ)












