
 

ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

НАКАЗ 

20.12.2019 № 295 

Про підвищення кваліфікації  

керівних та педагогічних кадрів 

закладів і установ освіти області 

в 2020 році 

 

Відповідно до п. 50, 59 Закону України «Про освіту», ст. 27 Закону України 

«Про загальну середню освіту»,  постанови Кабінету Міністрів України 

від 21.08.2019  № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 

06.10.2010 № 930 «Про затвердження Типового положення про атестацію 

педагогічних працівників» (із змінами) та з метою належної організації 

підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів закладів і установ 

освіти області 

НАКАЗУЮ: 

1. ЗАТВЕРДИТИ відповідно до заявок органів управління освітою 

районів, міст, об’єднаних територіальних громад: 

1.1. План проведення чотириденних курсів підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних працівників закладів і установ освіти області в 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР (30 год) в 2020 році згідно з додатком 1. 

1.2. План проведення тритижневих курсів підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів закладів і установ освіти області в 

КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР (120 год) в 2020 році згідно з додатком 2. 

2.  РЕКОМЕНДУВАТИ КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР (Ігор 

СМАГІН), керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій,  міст, 

об’єднаних територіальних громад ужити заходів щодо повного та якісного 

виконання плану підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів 

закладів і установ освіти в 2020 році. 

3. КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР  (Ігор СМАГІН): 

3.1. ЗАБЕЗПЕЧИТИ підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

регіону за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки з урахуванням вимог 
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Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників», Типової освітньої програми організації і 

проведення підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладами 

післядипломної педагогічної освіти, затвердженої відповідним наказом МОНУ 

України від 15.01.2018 № 36, Типової програми підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників для роботи в умовах інклюзивного навчання в 

закладах загальної середньої освіти відповідно до вимог Концепції «Нова 

українська школа», затвердженої наказом МОН України від 18.10.2019  № 1310, 

Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації 

керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог 

Концепції «Нова українська школа», затвердженої наказом МОН України від 

13.12.2018 № 1392, професійного стандарту «Вчитель початкових класів 

закладу загальної середньої освіти», затвердженого наказом Міністерства 

соціальної політики України від 10.08.2018 № 1143, Концепції розвитку 

педагогічної освіти, затвердженої наказом МОН України від 16.07.2018  № 776, 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом МОН України від 06.10.2010 № 930 (із змінами), Державних стандартів 

освіти, затверджених постановами КМ України від 21.02.2018 № 87, 

від 21.08.2013 № 607, від 23.11.2011 № 1392, від 20.04.2011 № 462, 

від 14.01.2004 № 24, Типових освітніх програм, затверджених наказами МОН 

України від 21.03.2018 № 268, від 20.04.2018 № 405, 406, 407, 408 тощо.  

3.2. ЗАПРОВАДЖУВАТИ андрагогічні підходи до організації процесу 

неперервної освіти педагогів як методологічної основи підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів. 

3.3. ОНОВЛЮВАТИ зміст, форми, методи й засоби підвищення 

кваліфікації на основі широкого впровадження сучасних інформаційно-

комунікаційних технологій, електронного контенту. 

3.4. ЗАБЕЗПЕЧУВАТИ інноваційний характер змісту підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників відповідно до їхніх професійних потреб і 

завдань реформування освіти. 

3.5. До 23 грудня 2019 р. РОЗРОБИТИ та НАДІСЛАТИ до органів 

управління освітою районів, міст, об’єднаних територіальних громад графік 

підвищення кваліфікації на 2020 рік. 

3.6. ВИДАВАТИ свідоцтва про підвищення кваліфікації відповідно до 

вимог п. 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників». 

3.7. Перелік виданих свідоцтв про підвищення кваліфікації 

ОПРИЛЮДНЮВАТИ на веб-сайті Інституту протягом 15 календарних днів 

після їх видачі. 
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4. РЕКОМЕНДУВАТИ керівникам органів управління освітою міст, 

районів, об’єднаних територіальних громад до 01 січня 2020 року розробити і 

затвердити графіки проходження курсів підвищення кваліфікації в 2020 році та 

довести їх до відома керівників закладів освіти. 

5.  ВРАХУВАТИ керівникам органів управління освітою міст, районів, 

об’єднаних територіальних громад, закладів загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти, що джерелами 

фінансування підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників є кошти державного, місцевих бюджетів, кошти фізичних та/або 

юридичних осіб, інші власні надходження закладу освіти та/або його 

засновника, інші джерела, не заборонені законодавством. 

 5.1. У разі підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників за рахунок коштів державного або місцевого бюджету, інших 

коштів, затверджених у кошторисі закладу освіти на підвищення кваліфікації, 

укладення договору між керівником закладу освіти та суб’єктом підвищення 

кваліфікації із зазначенням джерела фінансування підвищення кваліфікації є 

обов’язковим. 

6. За рахунок коштів, передбачених у кошторисах закладів освіти, 

здійснюється фінансування підвищення кваліфікації в обсязі, встановленому 

законодавством, і відповідно до плану підвищення кваліфікації: педагогічних 

працівників, які працюють у таких закладах за основним місцем роботи; 

педагогічних працівників, які забезпечують надання загальної середньої освіти, 

працюючи за сумісництвом у закладах загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої освіти. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Начальник управління Лариса ШЕВЧУК 
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Додаток № 1 

до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації від 

20.12.2019 р. № 295 

ПЛАН 

проведення чотириденних курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів закладів і установ освіти Житомирської області в КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР в 2020 році 

 

№ Спеціальність, категорія педагогічних працівників, терміни   

08 – 11 січня  

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури  

3 Учителі (викладачі) англійської мови  

4 Учителі (викладачі) математики  

5 Учителі (викладачі) біології  

6 Педагоги-організатори  

7 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

14 – 17 січня  

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) фізики  

6 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

7 Соціальні педагоги  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

21 – 24 січня  

1 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) математики  

4 Учителі (викладачі) музичного мистецтва  

5 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

6 Практичні психологи  

7 Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи  

8 Учителі (викладачі) хімії  

9 Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури  

28 – 31 січня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) фізики  

4 Учителі (викладачі) біології  

5 Учителі (викладачі) предмета «Захист Вітчизни»   

6 Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з виховної роботи  

7 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

04 – 07 лютого 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  
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3 Учителі (викладачі) математики  

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

6 Учителі (викладачі) географії   

7 Учителі (викладачі) музичного мистецтва  

8 Практичні психологи  

     11 – 14 лютого 

1 Учителі (викладачі) англійської мови  

2 Учителі (викладачі) математики  

3 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

4 Асистенти вчителів  

5 Директори ІРЦ  

6 Директори закладів загальної середньої освіти  

7 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

9 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

18 – 21 лютого 

1 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) німецької мови   

5 Учителі (викладачі) географії  

6 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

7 Педагоги-організатори  

8 Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи  

9 Асистенти вчителів закладів освіти  

10 Учителі (викладачі) інформатики  

25 – 28 лютого 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

4 Учителі (викладачі) фізики   

5 Учителі (викладачі) біології   

6 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

7 Практичні психологи  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

9 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

03 – 06 березня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) англійської мови  

4 Учителі (викладачі) математики  

5 Учителі (викладачі) природознавства  

6 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

7 Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

10 – 13 березня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

4 Учителі (викладачі) російської мови та зарубіжної літератури  
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5 Учителі (викладачі) фізики  

6 Учителі (викладачі) хімії  

7 Учителі-логопеди ЗЗСО, закладів дошкільної освіти й медичних  установ   

8 Учителі (викладачі) інформатики  

                          

17 – 20 березня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) математики  

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі основ здоров’я   

6 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

7 Учителі образотворчого  мистецтва  

8 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинків-інтернатів   

24 – 27 березня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) російської мови й зарубіжної літератури  

3 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) фізики  

6 Учителі (викладачі) географії  

8 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

9 Учителі (викладачі) інформатики  

31 березня – 03 квітня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинків-інтернатів  

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) німецької мови  

6 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

7 Учителі (викладачі) «Мистецтва»  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

07 – 10 квітня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) англійської мови  

4 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

5 Учителі (викладачі) математики  

6 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

7 Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

14 – 17 квітня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) російської мови й зарубіжної літератури  

3 Учителі (викладачі) математики  

4 Учителі (викладачі) біології  

5 Учителі (викладачі) географії  

6 Практичні психологи ІРЦ  

7 Педагоги-організатори  

8 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  
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9 Учителі (викладачі) інформатики  

21 – 24 квітня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

4 Учителі (викладачі) математики  

5 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

6 Учителі (викладачі) музичного мистецтва  

7 Асистенти вчителів  

8 Учителі (викладачі) німецької мови  

05 – 08 травня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) математики  

3 Учителі основ здоров’я   

4 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

5 Соціальні педагоги  

6 Директори закладів загальної середньої освіти  

7 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинків-інтернатів   

8 Учителі (викладачі) інформатики  

12 – 15 травня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

4 Учителі (викладачі) фізики   

5 Учителі (викладачі) хімії   

6 Учителі (викладачі) предмета «Захист Вітчизни»   

7 Учителі (викладачі) музичного мистецтва  

8 Учителі (викладачі) географії  

9 Учителі (викладачі) інформатики  

19 – 22 травня 

1 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

2 Учителі (викладачі) математики  

3 Учителі (викладачі) біології  

4 Учителі (викладачі) музичного мистецтва  

5 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

6 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

7 Практичні психологи  

8 Асистенти вчителів  

9 Учителі (викладачі) інформатики  

26 – 29 травня 

1 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

4 Учителі (викладачі) біології  

5 Учителі (викладачі) математики   

6 Учителі (викладачі) географії  

7 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

8 Асистенти вчителів  

9 Учителі (викладачі) інформатики  

02 – 05 червня 
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1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) російської мови й зарубіжної літератури  

4 Учителі (викладачі) хімії  

5 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

6 Педагоги-організатори  

7 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

09 – 12 червня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) хімії  

3 Учителі (викладачі) математики   

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

6 Учителі (викладачі) образотворчого мистецтва  

7 Практичні психологи  

8 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинків-інтернатів   

9 Учителі (викладачі) інформатики  

16 – 19 червня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) математики   

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) біології  

6 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

7 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

23 – 26 червня  

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) хімії  

4 Учителі (викладачі) географії  

5 Учителі (викладачі) музичного мистецтва  

6 Соціальні педагоги  

7 Асистенти вчителів  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

01 – 04 вересня 

1 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) німецької мови  

4 Учителі (викладачі) математики   

5 Учителі (викладачі) біології  

6 Практичні психологи  

08 – 11 вересня 

1 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

2 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

3 Учителі (викладачі) географії  

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) хімії  

6 Педагоги-організатори  
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7 Асистенти вчителів  

8 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинків-інтернатів   

9 Учителі (викладачі) інформатики  

15 – 18 вересня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) російської мови й зарубіжної літератури  

3 Учителі (викладачі) математики   

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) біології  

6 Учителі (викладачі) інформатики  

22 – 25 вересня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) математики   

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) природознавства  

6 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

7 Учителі (викладачі) інформатики  

29 вересня – 02 жовтня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

3 Учителі (викладачі) математики   

4 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

5 Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи  

6 Практичні психологи  

7 Учителі (викладачі) інформатики  

06 – 09 жовтня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) російської мови й зарубіжної літератури  

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) фізики  

6 Учителі основ здоров’я   

7 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

12 – 16 жовтня 

1 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) математики   

4 Учителі (викладачі) біології  

5 Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи  

6 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинків-інтернатів   

7 Асистенти вчителів  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

20 – 23 жовтня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) російської мови й зарубіжної літератури  

3 Учителі (викладачі) англійської мови  

4 Учителі (викладачі) фізики  

5 Учителі музичного мистецтва  
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6 Директори закладів загальної середньої освіти  

7 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинків-інтернатів   

8 Учителі (викладачі) інформатики  

27 – 30 жовтня 

1 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

2 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

3 Учителі (викладачі) англійської мови  

4 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

5 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

6 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

7 Асистенти вчителів  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

03 – 06 листопада 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) математики  

4 Учителі (викладачі) біології  

5 Учителі (викладачі) географії   

6 Педагоги-організатори  

7 Заступники директорів закладів загальної середньої освіти з навчально-виховної роботи  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

10 – 13 листопада 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

3 Учителі (викладачі) російської мови й зарубіжної літератури  

4 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

5 Учителі (викладачі) хімії   

6 Учителі (викладачі) образотворчого мистецтва  

7 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

17 – 20 листопада 

1 Учителі (викладачі) української мови й літератури  

2 Учителі (викладачі) англійської мови  

3 Учителі (викладачі) фізики  

4 Учителі (викладачі) біології  

5 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

6 Асистенти вчителів  

7 Директори закладів загальної середньої освіти  

8 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинків-інтернатів   

9 Учителі (викладачі) інформатики  

24 – 27 листопада 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) російської мови й зарубіжної літератури  

3 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

4 Учителі (викладачі) англійської мови  

5 Учителі (викладачі) математики  

6 Учителі (викладачі) предмета «Захист Вітчизни»   

7 Вихователі груп продовженого дня ЗЗСО та вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів  

01 – 04 грудня 

1 Учителі (викладачі) української мови й літератури  
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2 Учителі (викладачі) російської мови й зарубіжної літератури  

3 Учителі (викладачі) фізики  

4 Учителі (викладачі) біології  

5 Учителі трудового навчання (технології), креслення  

6 Педагоги-організатори  

7 Асистенти вчителів  

8 Учителі (викладачі) інформатики  

08 – 11 грудня 

1 Учителі початкових класів  

2 Учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти   

3 Учителі (викладачі) англійської мови  

4 Учителі (викладачі) математики  

5 Учителі (викладачі) хімії   

6 Учителі (викладачі) фізичної культури (виховання)  

7 Вихователі спецшкіл, навчально-реабілітаційних центрів та дитячих будинків-інтернатів   

8 Учителі (викладачі) інформатики  

Разом 12098 

 

 

 

 

Директор        Ігор СМАГІН 
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Додаток № 2 

до наказу управління освіти і 

науки облдержадміністрації 

від 20.12.2019 р. № 295 

ПЛАН 

проведення тритижневих курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних 

кадрів закладів і установ освіти Житомирської області в КЗ «Житомирський обласний 

інститут післядипломної педагогічної освіти» ЖОР в 2020 році 

№  Спеціальність, категорія педагогічних працівників, терміни  

1             08 січня – 24 січня 

1 Вихователі закладів дошкільної освіти  

2            27 січня – 14 лютого 

1 Завідувачі (директори) та вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, які за 

суміщенням або сумісництвом працюють вихователями.   

 

2 Методисти органів управління освітою районів, міст, об’єднаних територіальних 

громад 

 

3          17 лютого – 06 березня 

1 Вихователі закладів дошкільної освіти   

2 Завідувачі (директори) та вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, які за 

суміщенням або сумісництвом працюють вихователями 

 

4           10 березня – 27 березня 

1 Музичні керівники закладів дошкільної освіти  

2 Керівники гуртків художньо-естетичного напряму закладів позашкільної освіти  

5          30 березня – 17 квітня 

1 Вихователі закладів дошкільної освіти  

6          18 травня – 05 червня 

1 Вихователі закладів дошкільної освіти   

2 Керівники гуртків декоративно-ужиткового профілю закладів позашкільної освіти  

7             09 червня – 26 червня 

1 Вихователі логопедичних і спеціальних груп закладів дошкільної освіти  

2 Практичні психологи закладів дошкільної освіти  

8            07 вересня – 26 вересня 

1 Вихователі закладів дошкільної освіти  

2 Вихователі груп раннього віку закладів дошкільної освіти  

9          28 вересня – 16 жовтня 

1 Завідувачі (директори) та вихователі-методисти закладів дошкільної освіти, які за 

суміщенням або сумісництвом працюють вихователями 

 

2 Керівники гуртків закладів позашкільної освіти  

10     19 жовтня – 06 листопада 

1 Вихователі закладів дошкільної освіти   

2 Інструктори фізичної культури закладів дошкільної освіти  

          11         09 листопада – 27 листопада 

1 Вихователі закладів дошкільної освіти   

2 Директори, заступники директорів, методисти закладів позашкільної освіти  

12      30 листопада – 18 грудня 

1 Вихователі закладів дошкільної освіти   

                                                                                                         Усього             902 

 

Директор        Ігор СМАГІН 


