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НАКАЗ 

 

Про підсумки підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у 2020 році 

 

У відповідності до Порядку підвищення кваліфікації, затвердженого 

Постановою КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників» від 21 серпня 2019 р. № 800 (зі змінами і 

доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України 

 від 27 грудня 2019 року N 1133), протягом 2020 року комунальною 

установою «Глибоцький навчально-методичний центр» забезпечено 

підвищення кваліфікації  741 педагога закладів загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти Глибоцького району та ОТГ шляхом 

навчання за Програмою підвищення кваліфікації, у тому числі - участі у 

семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах, студіях.  

В умовах карантинних обмежень процес підвищення кваліфікації у 

2020 році здійснено у змішаній формі (очно та дистанційно) за основними 

напрямками: 

-розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, 

фахових методик, технологій); 

-формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей 

вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про освіту”; 

-психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи 

андрагогіки; 

-створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості 

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в 

освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами; 

-використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та 

кібернетичну безпеку; 
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-мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична 

компетентність;  

-розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти та їх 

заступників)  

Порядок підвищення кваліфікації на базі КУ «Глибоцький навчально-

методичний центр» визначено Положенням «Про організацію підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників на базі КУ «Глибоцький навчально-

методичний центр», схваленим Методичною Радою  НМЦ  (протокол №3 від 

17 січня 2020 року  ) 

Стан проходження підвищення кваліфікації ( участь у методичних заходах з 

фахового модуля) висвітлювався на сайті НМЦ у вкладці «Перелік виданих 

сертифікатів» у відповідності до термінів, затверджених Постановою КМУ 

від  21 серпня 2019 р. № 800 (зі змінами і доповненнями, внесеними 

постановами Кабінету Міністрів України  від 27 грудня 2019 року N 1133), 

За підсумками проходження загального та психолого-педагогічного модулів 

здобувачами підвищення кваліфікації  пройдено відповідні тести.  

Програму підвищення кваліфікації на 2020 рік на базі КУ «Глибоцький 

навчально-методичний центр» виконано в повному обсязі, у  зв`язку з чим 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити перелік сертифікатів на 30, 24 та 20 годин, виданих 

здобувачам підвищення кваліфікації у 2020 році, що додається. 

2. Рекомендувати керівникам закладів освіти здійснити заходи з визнання 

даних сертифікатів відповідно до Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого 

Постановою КМУ від  21 серпня 2019 р. № 800 (зі змінами і 

доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України  

від 27 грудня 2019 року N 1133). 

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

Директор Глибоцького                                       Олеся НАМАКА 

навчально-методичного центру 

                                                                                                     

 

 


