
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

 

15 червня 2020 р.                     № 106 - ОД 

 

 

Про організацію курсів підвищення  

кваліфікації у зв’язку з продовженням  

карантину 

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 

2020 р. № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню 

на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів», 

рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 

надзвичайних ситуацій Житомирської облдержадміністрації від 22 травня 2020 р. 

(протокол № 19), у зв’язку з посиленням карантинних заходів і на виконання 

наказу Управління освіти і науки облдержадміністрації від  20.12.2019 р. № 295 

«Про підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів і установ 

освіти області в 2020 році» 

  

НАКАЗУЮ: 

  

1. Декану (Андрійчук О.І.) 

1.1. Організувати    курси підвищення кваліфікації        для      педагогічних 

працівників області, запланованих на 23-26 червня (наказ управління освіти і 

науки Житомирської облдержадміністрації від 20.12.2019р. №295) з 

використанням дистанційних технологій в синхронному та асинхронному 

режимі, з 23 червня по 03 липня 2020 року. 

1.2. Проінформувати   відділи  (управління)   освіти  районів,  міст,  ОТГ 

та забезпечити електронну реєстрацію визначених у п.1.1 педагогічних 

працівників у відповідній програмі на офіційному сайті Інституту. 

1.3. Відповідно   до   електронної   реєстрації   підготувати   накази    про 



зарахування на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 

категоріями (спеціальностями). 

2. Завідувачам    кафедр     (Бойко І. І.,   Коврігіна Л. М.,  Косигіна О. В.,  

Смагіна Т. М.) відповідно до  програм та навчально-тематичних планів  

підвищення кваліфікації педагогічних працівників області забезпечити 

організацію роботи щодо своєчасного наповнення платформи дистанційного 

навчання інституту актуальними навчально-інформаційними матеріалами (до 

26.05.2020 р.). 

3. Науково-педагогічним    працівникам    інституту    за     погодженням     

із завідувачами кафедр своєчасно наповнити розділи платформи дистанційного 

навчання актуальними навчально-інформаційними матеріалами відповідно до  

програм і навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників області в 2020 р.  

4.  Кураторам   курсів   забезпечити   своєчасне наповнення платформи  

дистанційного навчання актуальними навчально-інформаційними матеріалами 

відповідно до програм навчально-тематичних планів підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників області в 2020 р. позаштатними науково-педагогічними 

працівниками, залученими до проведення занять на основі укладених трудових 

угод. 

5. Для  надання     організаційно-методичної    та  технічної   допомоги  

науково-педагогічним працівникам інституту в своєчасному наповненні 

платформи дистанційного навчання з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників області актуальними навчально-інформаційними матеріалами 

закріпити за кафедрами таких науково-педагогічних працівників і працівників 

лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій закладу: 

Грабовський П.П., Кравчук О.М. – кафедра суспільно-гуманітарних дисциплін; 

Фамілярська Л.Л., Адамович І.В. – кафедра педагогіки й андрагогіки; 

Стефанович О. П.– кафедра психології; Колеснікова І. В., Семенчук С. П. – 

кафедра методики викладання навчальних предметів. 

6.   Контроль      за      наповненням        платформи         дистанційного        

навчання актуальними навчально-інформаційними матеріалами науково- 

педагогічними працівниками інституту покласти на заступника директора з 

науково-методичної роботи Пастовенського О.В. 

7. Контроль   за    наповненням     платформи  дистанційного навчання  

навчально-інформаційними матеріалами відповідно до змісту навчально-

тематичних планів  позаштатними науково-педагогічними працівниками, 



залученими до проведення занять на основі укладених трудових угод покласти, 

на завідуючу лабораторії змісту та моніторингу якості післядипломної освіти 

факультету підвищення кваліфікації Корнілову Т. Б. та кураторів груп курсів 

підвищення кваліфікації. 

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

науково-методичної роботи Ренькас Б.М. 

 

 

 

 

 

 

Т.в.о. директора                                 О. І. Андрійчук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


