
 

Миргородська гімназія імені Т. Г. Шевченка 

Миргородської міської ради Полтавської області 

 

НАКАЗ 

17.12.2019          № 200-к/тр 

Про затвердження плану-графіка  

курсового підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників гімназії 

на 2019 рік 

 

На виконання листа ПОІППО від 02.12.2019 № 01-22/1462 «Про 

направлення плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів освіти Полтавської області на 2020 рік», наказу відділу освіти 

Миргородської міської ради Полтавської області від 16.12. 2019 № 374 «Про 

затвердження плану-графіка курсового підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників освітніх закладів міста на 2020 рік», з метою забезпечення 

гарантованого державою права педагогічних працівників на підвищення 

кваліфікації не рідше одного разу на п’ять років (ст.57 Закону України «Про 

освіту») та відповідно перспективному плану курсової перепідготовки вчителів 

гімназії на 2020-2025 рр. 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити план-графік курсового підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників гімназії, які направлятимуться на курси підвищення кваліфікації 

педпрацівників при Полтавському обласному інституті післядипломної освіти 

імені М. В. Остроградського у 2020 році: 
№ 

п/п 

Прізвище, ім`я, по-

батькові слухача 

Категорія слухачів Форма та термін 

курсової перепідготовки 

1 Шкрябун 

Олена Миколаївна 

Учителі англійської мови 

вищої та першої 

кваліфікаційних категорій 

Денна форма 

03.02. - 13.02 

2 Лещенко 

Віталій Петрович 

Учителі образотворчого 

мистецтва та інтегрованого 

курсу «Мистецтво» 

Денна форма 

16.03-26.03 

3 Уйміна  

Ольга Миколаївна 

Заступники керівників з 

навчально-виховної роботи 

Денна форма 

06.04 – 22.04 

4 Білокінь  

Ірина Володимирівна 

Учителі початкових класів 

другої кваліфікаційної 

категорії та категорії 

спеціаліст 

Денна форма 

12.05-21.05 
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5 Барило 

Ольга Миколаївна  

Учителі української мови і 

літератури вищої та першої 

кваліфікаційних категорій 

Денна форма 

01.06-11.06 

 

6 Пасічник  

Світлана Андріївна 

Учителі англійської мови 

вищої та першої 

кваліфікаційних категорій 

Денна форма 

14.09-24.09 

7 Кармаза 

Тетяна Юріївна 

Учителі початкових класів 

вищої та першої 

кваліфікаційних категорій 

Денна форма 

28.09 – 08.10 

8 Пантус  

Наталія Василівна   

Учителі початкових класів 

другої кваліфікаційної 

категорій та категорії 

спеціаліст 

Денна форма 

12.10– 22.10 

9 Борисенко 

Людмила Олексіївна   

Вихователі груп 

продовженого дня 

Короткотермінові курси 

06.10-09.10 

10 Шевченко 

Ірина Вадимівна   

Новопризначені керівники 

ЗЗСО (зі стажем роботи до 

одного року)   

Очно-дистанційна форма 

І етап 26.10-30.10 

ІІІ етап 14.12-17.12 

11 Гуртовенко 

Наталія Вікторівна 

Вихователі груп 

продовженого дня 

Денна форма 

23.11 – 03.12 

12 Яшонкова 

Анна Павлівна  

Учителі фізичної культури   Денна форма 

23.11 – 03.12 

13 Савостьянова 

Тетяна Вікторівна   

Учителі української мови і 

літератури вищої та першої 

кваліфікаційних категорій 

Денна форма 

02.11 – 12.11 

2. Заступнику директора з навчальної роботи Уйміній О. М.: 

2.1.  Ознайомити з планом-графіком педагогічних працівників, які 

направлятимуться на курси підвищення кваліфікації при Полтавському 

обласному інституті післядипломної освіти імені М. В. Остроградського у                     

2020 році  до 24.12.2019 року. 

2.2.  Ознайомити з планом-графіком курсової перепідготовки головного 

бухгалтера гімназії Поповчак Т.В. з метою проведення оплати витрат, 

пов’язаних з відрядженням, педагогічним працівникам гімназії - слухачам 

курсів. 

2.3.  Забезпечити направлення на курси підвищення кваліфікації при 

ПОІППО педагогічних працівників гімназії згідно з графіком. 

2.4.  Забезпечити явку педагогічних працівників гімназії до ПОІППО у 

перший день роботи курсів: за денною та очно-дистанційною формами 

навчання – до 11.00; короткотермінові курси – до 11.00 год., за дистанційною 

формою навчання – до 9.00 год. 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Уйміну О. М.  

 

Директор        І.В. Шевченко 

 


