
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЖИТОМИРСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

 

НАКАЗ 

 

від 29.03.2021р.                                                                                              № 67-ОД  

Про організацію курсів підвищення 

кваліфікації  з 30 березня по 12 квітня  

2021 року 

 

  Відповідно до Законів України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення» та «Про захист населення від 

інфекційних хвороб», постанови головного державного санітарного лікаря від 

30.07.2020 р. № 42 «Про затвердження Тимчасових рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину в 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)», наказу управління 

освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації від 14.08.2020 р. 

№129 «Про затвердження Рекомендацій щодо організації роботи КЗ 

«Житомирський ОІППО» ЖОР з підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти області в 2020/2021 навчальному році», враховуючи 

рівень захворюванності серед працівників Інституту та з метою організації 

освітньої діяльності на курсах підвищення кваліфікації відповідно до наказу 

управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації від 28.12.2020 р. 

№215 «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів і установ 

освіти області в 2021 році на умовах регіонального замовлення» 

 НАКАЗУЮ: 

 1. В строк з 30 березня по 12 квітня 2021 р. здійснювати підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників області відповідно до Рекомендацій щодо організації 

роботи КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР, затверджених наказом Інституту від 

17.08.2020 р. № 127-ОД «Про забезпечення дотримання рекомендацій щодо 

організації роботи КЗ «Житомирський ОІППО» ЖОР  за формою дистанційного 

навчання з використанням дистанційних технологій у асинхронному режимі.  

2. Декану (Андрійчук О.І.) забезпечити:  



2.1. Інформування закладів освіти області щодо внесення змін в організацію 

форми проведення курсів підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 

на умовах регіонального замовлення.  

2.2. Розсилку логінів та паролів доступу до дистанційної платформи педагогічних 

працівників з врахуванням термінів курсів підвищення кваліфікації та напряму. 

2.3. Підготовку наказів про зарахування педагогічних працівників на курси 

підвищення кваліфікації та про закінчення курсів підвищення кваліфікації з 

подальшим оприлюдненням на сайті Інституту.  

2.4. Своєчасне оформлення та видачу свідоцтв про підвищення кваліфікації 

відповідно до наказів про закінчення курсів підвищення кваліфікації.  

2.5. Оформлення звітної документації навчальних груп курсів підвищення 

кваліфікації.  

3. Завідуючим кафедр (Бойко І.І., Коврігіна Л.М., Косигіна О.В., Смагіна Т.М.): 

3.1. Забезпечити підготовку та розміщення на дистанційній платформі матеріалів 

науково-педагогічними працівниками кафедр відповідно до програм і навчально-

тематичних планів курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників для 

роботи за формою дистанційного навчання з використанням дистанційних 

технологій у асинхронному режимі.  

4. Кураторам курсів: 

4.1. Забезпечити своєчасне розміщення навчальних матеріалів на дистанційній 

платформі відповідно до навчально-тематичних планів курсів підвищення 

кваліфікації. 

4.2. В перший день курсів підвищення кваліфікації провести консультативне 

заняття з метою ознайомлення слухачів курсів з особливостями роботи 

дистанційної платформи. 

4.3. Заняття, які проведені в синхронному режимі (консультації) відобразити в 

розкладі занять та журналі з поміткою «синхронно». 

4.4. В перший день роботи курсів подати в деканат списки слухачів для наказу 

про зарахування на курси підвищення кваліфікації. 

5. Завідувачу лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій (Кравчук 

О.М.) забезпечити технічну підготовку дистанційної платформи для організації 

роботи курсів підвищення кваліфікації за формою дистанційного навчання з 

використанням дистанційних технологій у  асинхронному режимі.  



6. Заступникам директора (Ренькас Б.М., Калініну В.О.) забезпечити 

організаційно-методичні заходи для ефективного проведення курсів підвищення 

кваліфікації в асинхронному режимі.  

7. Вважати такими, що закінчили курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, які опрацювали не менше 90 відсотків матеріалів, які розміщенні на 

дистанційній платформі. 

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 Директор           Ігор СМАГІН 


