
ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

Н А К А З 
 

« 15 »  червня 2016 р.                                                                                   № 540  

 
 
Про підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників  
і керівників навчальних закладів 
у 2016/2017 навчальному році 
в Київському університеті 
імені Бориса Грінченка 
 

Керуючись статтею 47 Закону України «Про освіту», статтею 60 Закону 
України «Про вищу освіту», статтею 122 Кодексу законів про працю України, 
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників            
(із змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 20 грудня 2011 року № 1473 та змінами, затвердженими наказом 
Міністерства освіти і науки України від 8 серпня 2013 року № 1135), «Концепції 
розвитку освіти України на період 2015-2025 років» та з метою забезпечення 
професійного розвитку педагогічних працівників і керівників навчальних закладів 
м. Києва 

Н А К А З У Ю: 

1. Провести у 2016-2017 навчальному році курси підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників і керівників навчальних закладів за очно-дистанційною 
формою навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка згідно з 
графіком (додаток 1). 
 
2. Ректору Київського університету імені Бориса Грінченка (Огнев’юк В.О.): 

2.1. Запровадити електронну реєстрацію слухачів курсів підвищення  
кваліфікації з метою забезпечення можливості спільного вибору керівником 
навчального закладу та педагогом терміну проходження курсів та індивідуальної 
освітньої траєкторії. 



2.2. Розпочати електронну реєстрацію педагогічних працівників з 
15 серпня 2016  року на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка  www.ippo.kubg.edu.ua. 

2.3. Зараховувати педагогічних працівників на курси підвищення кваліфікації 
на підставі електронної реєстрації та направлень завірених підписом керівника 
та печаткою навчального закладу. 

2.4. Забезпечити можливість вибору педагогічним працівником індивідуальної 
освітньої траєкторії (змісту навчання) шляхом запровадження вибіркових 
модулів (блоків) у навчально-тематичних планах курсів підвищення кваліфікації. 

2.5. Забезпечити вдосконалення психолого-педагогічної, інформаційно-
комунікаційної, комунікативної компетентностей педагогічних працівників 
шляхом запровадження інтерактивних форм і методів навчання, посилення 
психолого-педагогічної та практичної складової змісту навчання шляхом  
залучення педагогів-авторів «Творчих педагогічних майстерень» до навчального 
процесу на курсах підвищення кваліфікації. 

2.6. Укласти угоди про співпрацю між Інститутом післядипломної педагогічної 
освіти Київського університету імені Бориса Грінченка та навчальними 
закладами, де працюють педагоги-автори «Творчих педагогічних майстерень». 

3.  Начальникам управлінь освіти районних в місті Києві державних адміністрацій: 

3.1. Забезпечити координацію та контроль за проходженням педагогічними 
працівниками курсів підвищення кваліфікації. 

3.2. Подати копії наказів про направлення слухачів на курси підвищення    
кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних закладів у      
2016- 2017 навчальному році до Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка до 28 вересня 2016 року за 
електронною адресою: nv.ippo@kubg.edu.ua.  

4. Керівникам закладів освіти: 

4.1. Призначити відповідальну особу за електронну реєстрацію педагогічних   
працівників закладу на курси підвищення кваліфікації у 2016-2017 н.р. 

4.2. Довести до відома педагогічних працівників інформацію про курси   
підвищення кваліфікації в 2016-2017 н.р. 

4.3. Забезпечити електронну реєстрацію педагогів з 15 серпня по 
20 вересня 2016 року на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти 
Київського університету імені Бориса Грінченка: www.ippo.kubg.edu.ua.  

4.4. Забезпечити видачу направлень сформованих шляхом реєстрації 
педагогічних працівників на курси підвищення кваліфікації через електронний 



кабінет навчального закладу на Сервісі електронної реєстрації: 
reg.ippo.kubg.edu.ua. 

4.5. Забезпечити педагогічним працівникам можливість проходження курсів 
підвищення кваліфікації відповідно до ст. 122 Кодексу законів України про 
працю. 

4.6. Сприяти проведенню педагогічної практики для слухачів курсів 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників навчальних 
закладів. 

5.    Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 
 
 
 

Директор Департаменту                                  О. Фіданян 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


