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РОЗПОРЯДЖЕННЯ № 105-д 

 

від 17 серпня  2016 року                                                               смт.Печеніжин 

        

Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у системі 

курсів при Івано-Франківському 

інституті післядипломної педагогічної 

освіти у ІІ півріччі 2016 року 
 

 

 На виконання наказу департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

облдержадміністрації від 30.11.2015 року №532 «Про підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників у системі курсів при Івано-Франківському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти  2016р.» та 

відповідно до угоди укладеної між Печеніжинською ОТГ та ІФОІППО від 15 

серпня 2016 року «Про підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у другому 

півріччі 2016 року» з метою задоволення потреб педагогічних працівників в 

особистісному та професійному зростанні, забезпечення навчальних закладів 

кадрами високого рівня професіоналізму  і культури, здатними компетентно 

впроваджувати освітні технології 

 

1. Затвердити відповідно до замовлень шкіл та плану-графіку курсів при 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на 2016 рік 

план проходження курсової підготовки педагогічними працівниками 

загальноосвітніх навчальних закладів Печеніжинської ОТГ у ІІ 

півріччі 2016 році (додаток 1) 

2. Методисту відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та 

зовнішніх зв’язків: 

2.1. Забезпечити виконання замовлень шкіл щодо підвищення 

кваліфікації керівних кадрів і працівників освіти згідно з планом-

графіком (додаток 1). 

2.2. Забезпечити координацію загальноосвітніх навчальних закладів 

об’єднаної територіальної громади на виконання планів підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників. 
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2.3. Забезпечити методичний супровід педагогічних працівників в 

міжкурсовий  період, щодо доцільності вибору змісту та форм курсової 

підготовки, створити умови для самостійного вибору педагогами 

індивідуальної освітньої траєкторії у системі післядипломної освіти. 

2.4. Здійснювати системний контроль за заїздами слухачів на 

навчання, відповідно до щомісячного виклику ІФОІППО. 

2.5. Здійснювати моніторинг ефективності підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників під час державної атестації навчальних 

закладів та інших управлінських та методичних заходів. 

        3. Дирекції шкіл: 

   3.1. Видати накази про курсову підготовку педагогічних працівників. 

3.2. Дотримуватись виконання замовлень щодо курсової підготовки          

педагогічних працівників у ІІ півріччі 2016 р. 

3.3. Заздалегідь передбачити на місця відповідну заміну педагогам, які  

будуть направлені на курси впродовж року і забезпечити обов’язкове 

виконання на місцях навчальних планів та програм. 

3.4. Забезпечити супровід виконання докурсових завдань 

педагогічними працівниками відповідно до вимог ІФОІППО (вимог до 

структури робіт, їх видів (реферати, творчі роботи, розробки 

навчальних і виховних занять). 

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на методиста 

відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та зовнішніх 

зв’язків Григорчук Б.Д. 

 
 

 

Печеніжинський селищний голова ОТГ                              І. Довірак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Підготувала методист відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та 

зовнішніх зв’язків Григорчук Б.Д. __________ 

 

Погоджено: 

 

Заступник селищного голови  

з питань діяльності виконавчих  

органів ради  Стефанюк М.Я. 

«__»______________2016 р. 

_________________________ 

 

Начальник відділу освіти,  

молоді та спорту, культури,  

туризму та зовнішніх зв’язків 

Яворський М.Т. 

«__»______________2016 р. 

_________________________ 

 
 

Юрист 

Лубів А.М. 

«___»_______________2016 р. 

__________________________ 

 

 


