
 
 

ПРОМІНЬСЬКА  ГІМНАЗІЯ 
 

БОРАТИНСЬКОЇ  СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 

 

Н А К А З 
04 січня 2022 року                         с. Промінь                                               №03 

 

Про затвердження плану-графіку 

підвищення кваліфікації педагогічних  

працівників у 2022 році 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. 

№800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою 

Кабінету Міністрів №1133 від 27.12.2019 р.), розпорядження Боратинського 

сільського голови «Про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

закладівосвіти Боратинської  сільської ради в 2022 році», на підставі рішення 

педагогічної ради (протокол №5 від 30.12.2021 р.), та пропозицій, наданих 

педагогічними працівниками, щодо підвищення кваліфікації у 2022 році, з 

метою безперервного підвищення рівня професійної компетентності 

педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, забезпечення 

ефективності освітнього процесу, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Ввести в дію рішення педагогічної ради щодо затвердження плану-

графіка підвищення кваліфікації педагогічних кадрів Проміньської гімназії у 

2022 році (додаток). 

2. Педагогічним працівникам, які проходитимуть підвищення 

кваліфікації у інших суб’єктів освітньої діяльності (безкоштовно та за власні 

кошти), дотримуватися вимог Порядоку визнання результатів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників Промінської гімназії Боратинської 

сільської ради, затвердженого наказом по гімназії від 29 жовня 2021 року 

№151. 

3. Заступнику директора з навчально-виховної роботи                          

Дармовіс О.А.: 

1) вести облік підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладу освіти у 2022 році;             Постійно 

2) здійснювати методичний супровід педагогічних працівників з 

питання підвищення кваліфікації.            Постійно 



4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

директора з навчально-виховної роботи Дармовіс О.А. 

 

 

Директор                                                                                             Ірина РЕДКОУС 

 

 

З наказом ознайомлені: 

Дармовіс О. А    



Додаток  
до наказу Проміньської гімназії 

від 04.01.2022 №03 
 

План-графік підвищення кваліфікації педагогічних кадрів 

Проміньської гімназії Боратинської сільської ради у 2022 році 

 

№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я по 

батькові педагога 

Посада Суб’єкт 

підвищення 

кваліфікації 

Термін 

проходження 

Напрям Кількість 

заплано-

ваних на 

рік годин 

/ЄКТС 

Форма 

проходження 

Категорія 

слухачів 

1 Редкоус  

Ірина Євгеніївна 

Директор ВІППО 09.03-25.03 Розвиток 

професійних 

компетентностей 

Розвиток 

управлінської 

компетентності 

90 годин очна Новопризна-

чені керівники 

ЗЗСО 

2 Дармовіс  

Олена Адамівна 

Заступник 

директора 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

Розвиток 

управлінської 

компетентності 

30 годин онлайн  

3 Худоба  

Іванна 

Володимирівна 

Педагог-

організатор, 

асистент 

вчителя 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

30 годин онлайн  



4 Демчук  

Антоніна 

Антонівна 

Асистент 

вчителя 

ВІППО 04.04-08.04 Розвиток 

професійних 

компетентностей 

Формування 

інклюзивної 

компетентності 

36 годин очна Асистенти 

вчителів 

ЗЗСО, 

асистенти 

вихователів 

ЗДО 

5 Шевчук  

Тетяна Павлівна 

Вчитель 

української 

і літератури 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

30 годин онлайн  

6 Возняк  

Наталія 

Йосипівна 

Вчитель 

зарубіжної 

літератури 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

30 годин онлайн  

7 Герасимчук  

Світлана 

Олександрівна 

Вчитель 

математики 

і фізики 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

30 годин онлайн  

8 Тесля  

Олена Леонідівна 

Вчитель 

біології, 

географії 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

30 годин онлайн  

9 Романюк  

Інна Іванівна 

Вчитель 

англійської 

мови 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

30 годин онлайн  

10 Казаков  

Володимир 

Миколайович 

Вчитель 

фізичної 

культури 

ВІППО 28.02-04.03 Розвиток 

професійних 

компетентностей 

36 годин очна Педагогічні 

кадри закладів 

позашкільної 

освіти 

(керівники 

гуртків ЗПО 

без 

визначення 

напряму) 



11 Футрук  

Марія Климівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

30 годин онлайн  

12 Брисюк  

Тетяна 

Анатоліївна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ВІППО 05.12-09.12 Розвиток 

професійних 

компетентностей

Розвиток 

інклюзивної 

компетентності 

36 годин очна Вчителі 

початкових 

класів 

«Технологія 

роботи з 

дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами» 

13 Сільчук  

Олена Тарасівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

30 годин онлайн  

14 Сахнюк  

Оксана 

Степанівна 

Вчитель 

початкових 

класів 

ВІППО 11.04-15.04 Розвиток 

професійних 

компетентностей  

Розвиток 

інклюзивної 

компетентності 

36 годин очна Вчителі 

початкових 

класів 

«Технологія 

роботи з 

дітьми з 

особливими 

освітніми 

потребами» 

15 Літвінчук  

Світлана 

Миколаївна 

Вчитель 

образотво-

рчого 

мистецтва 

ВІППО За 

погодженням 

із суб’єктом 

Розвиток 

професійних 

компетентностей 

30 годин онлайн  

 

 


