
 
УКРАЇНА 

КОСІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ  ОСВІТИ  
 

 

НАКАЗ 
 

04.01.2016 р.    м. Косів    № 1 
 

  

Про підвищення кваліфікації  педагогічних 

працівників району у системі курсів при  

Івано-Франківському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти у 2016 році 

 
 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Івано-Франківської 

облдержадміністрації від 30 листопада 2015 року № 532 «Про підвищення 

кваліфікації  педагогічних працівників у системі курсів при Івано-

Франківському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти у 

2016 році», з метою задоволення потреб педагогічних працівників в 

професійному зростанні, забезпечення сучасних навчальних закладів 

кадрами високого рівня професіоналізму та культури, здатними компетентно 

впроваджувати інноваційні освітні технології,   

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Методичному кабінету відділу освіти Косівської 

райдержадміністрації  (О.Лесевич): 

1.1  Забезпечити направлення на підвищення кваліфікації до Івано-

Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

слухачів категорій, зазначених у плані-графіку на 2016 рік. 

1.2. До 15.01.2016 року розробити поіменні списки слухачів на курси, 

враховуючи при цьому потреби шкіл, замовлення навчально-виховних 

закладів, а також терміни і кількісні показники, що визначені планом-

графіком на 2016 рік. Укласти угоду про підвищення кваліфікації кадрів з 

Івано-Франківським обласним інститутом післядипломної педагогічної 

освіти.  

1.3.  Забезпечити координацію зусиль методичного кабінету та 

навчально-виховних закладів району на виконання плану-графіка 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2016 рік.  

1.4. Організувати систематичну методичну роботу з педагогічними 



працівниками різних категорій у міжкурсовий період, зокрема проведення 

групових та індивідуальних консультацій з питань підготовки докурсових та 

післякурсових завдань. 

1.5. Здійснювати систематичний контроль за заїздами слухачів на 

навчання, відповідно до щомісячного виклику Івано-Франківського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.   

1.6. Вивчити ефективність підвищення кваліфікації  педагогічних 

працівників під час методичних виїздів працівників методичного кабінету.  

1.7. Підвищувати рівень вмотивованості педагогів на  роботу за 

дистанційною формою навчання. Створити у методичному кабінеті, 

загальноосвітніх навчальних закладах можливості для роботи педагогів у 

мережі Internet. 

1.8. Провести у канікулярні періоди (січень, червень), відповідно до 

графіка, підвищення кваліфікації вчителів початкових класів на базі району, 

надати їм необхідну організаційну та методичну допомогу.   

1.9. Для забезпечення навчального процесу на курсах вчителів 

початкових класів залучати висококваліфікованих фахівців, учителів досвід 

яких вивчений методичним кабінетом.  

2.     Керівникам установ освіти району: 

2.1. У планах роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

передбачити систему управлінських заходів щодо забезпечення курсової 

підготовки педагогічних працівників. 

2.2. Продовжити впровадження в практику роботи шкіл творчих звітів 

вчителів, які пройшли курсову підготовку в поточному році. 

2.3. Сприяти навчанню педагогічних працівників за дистанційною 

формою, учителів, які викладають два і більше предмети, за інтегрованими  

освітньо-професійними програмами підвищення кваліфікації.  

3. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

 

 

 

 

 

Начальник відділу освіти 

райдержадміністрації      В.Я Козьменчук 

 
 
Лесевич, 

24784 


