
ВИТЯГ 

із протоколу № 6   

засідання педагогічної ради  Миргородської гімназії ім.. Т.Г. Шевченка  

Миргородської міської ради Полтавської області 

 

від 23 грудня 2021 р. 

Присутні – 58 членів педагогічної ради 

Відсутні – 9 членів педагогічної ради 

 

Порядок денний:  

4. Про затвердження орієнтовного плану підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Миргородської гімназії ім. Т.Г. Шевченка на 2022 рік. 

 

4. СЛУХАЛИ: 

Уйміну О.М., заступника директора з навчальної роботи, яка ознайомила присутніх  з 

орієнтовним планом підвищення кваліфікації педагогічних працівників Миргородської 

гімназії ім. Т.Г. Шевченка на 2022 рік, який був сформований згідно з перспективним планом 

атестації та курсової перепідготовки вчителів гімназії на 2020-2025 роки та з урахуванням 

пропозицій педагогічних працівників (план додається) 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Бузанова Т.М., заступник директора з навчальної роботи, яка запропонувала затвердити 

орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників Миргородської гімназії 

ім. Т.Г.Шевченка на 2022 р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити орієнтовний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Миргородської гімназії ім. Т.Г.Шевченка на 2022 р. 

 

Прийнято одноголосно 

 

«Витяг правильний» 

 

 

Директор  (підписано)          І.В. Шевченко 

                                                                                

 

Секретар                    (підписано)         Т.В. Савостьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            Додаток 

 

Орієнтовний план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

Миргородської гімназії  імені Т.Г. Шевченка 

Миргородської міської ради Полтавської області на 2022 рік 

 

Загальна кількість педагогічних працівників, які підвищуватимуть кваліфікацію – 42 

 
№ 

з/п 

 

 

Основні напрями підвищення кваліфікації 

Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Кіль- 

кість 

педаго- 

гічних 

праців- 

ників 

Приміт- 

ки 

1 Фахові курси 

Учителі української мови і літератури. 

Учителі зарубіжної літератури. 

Учителі англійської мови. 

Учителі історії. 

Учителі громадянської освіти. 

Учителі математики. 

Учителі фізики і астрономії. 

Учителі географії. 

Учителі курсу «Фінансова грамотність». 

Учителі біології і екології. 

Учителі хімії. 

Учителі основ здоров’я. 

Учителі початкових класів. 

Вихователі груп подовженого дня. 

Педагоги-організатори ЗЗСО. 

Соціальні педагоги. 

 

Полтавський 

обласний 

інститут 

післядиплом-

ної 

педагогічної 

освіти ім. 

М.В. 

Остроград-

ського 

19  

2 Підвищення кваліфікації учителів, які 

забезпечуватимуть реалізацію нового 

Державного стандарту базової середньої 

освіти «Нова українська школа: перехід на 

наступний рівень» 

 

Полтавський 

обласний 

інститут 

післядиплом-

ної 

педагогічної 

освіти ім. 

М.В. 

Остроград-

ського 

 

20  

3 Українська мова. 

Українська література. 

Зарубіжна література. 

Математика. 

Природознавство. Моя планета Земля. 

Природознавство. Твої фізичні відкриття. 

Навчаємося разом. 

 

Громадська 

організація 

«Освіта ХХІ 

століття»  

5  



4 Оцінювання без знецінювання. 

Навчайся, грай, працюй. 

Ключові вміння 21 століття. 

Англійська мова: частини мови 

(морфологія). 

Школа для всіх (напрям: освіта для 

вчителів) 

Школа для всіх. Онлайн курс про 

організацію інклюзивного освітнього 

середовища. 

 

EdEra — 

студія 

онлайн-освіти 

 

6  

5 Школа та громада для дитини. 

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників: нові вимоги та можливості. 
Протидія та попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах освіти. 

Освіта для всіх: різноманітність, інклюзія та 

фізичний розвиток. 

Школа та громада для дитини. 

Управління якістю освіти в школі. 

 

Платформа 

масових 

відкритих 

онлайн-

курсів  

Prometheus  

 

7  

6 Підвищення кваліфікації у рамках 

обласного семінару-тренінгу з підготовки 

вчителів, які навчатимуть учнів 1-х класів у 

2022/2023 н.р. за освітньою програмою 

початкової школи науково-педагогічного 

проекту «Інтелект України» 

Полтавський 

обласний 

інститут 

післядиплом-

ної 

педагогічної 

освіти ім. 

М.В. 

Остроград-

ського 

 

1  

 

 

 

 

                                                                               
 


