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Керівникам територіальних  

відділів освіти/міських 

управлінь освіти 

 

Щодо організації курсів  

підвищення кваліфікації 

у 2017 році 

 

Шановні керівники! 

Звертаємо Вашу увагу, що згідно наказу Департаменту освіти і науки 

Запорізької облдержадміністрації від 29.11.2016 № 0864 «Про підвищення 

кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти Запорізької області у 2017 

році на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР» в пункті 3 вказано: 

3. Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій, 

міськвиконкомів та об’єднаних територіальних громад, директорам закладів 

освіти обласного підпорядкування, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладів I-II рівнів акредитації постійно: 

2) сприяти участі педагогічних працівників у навчальних тренінгах, 

семінарах, масових методичних і наукових заходах з урахуванням попередніх 

замовлень, запитів освітніх закладів та педагогів; 

3) забезпечити інформування вчителів про нормативні та організаційні 

документи щодо підвищення кваліфікації та атестації педагогічних працівників; 

8) забезпечити оплату відряджень слухачам курсів, тренінгів, семінарів, 

творчих груп, учасникам масових заходів за рахунок районних (міських) 

відділів (управлінь) освіти та передбачити кошти на оплату за житло; 

10) покласти персональну відповідальність керівників органів 

управління освітою райдержадміністрацій та міськвиконкомів за виконанням 

планового підвищення кваліфікації педагогічних кадрів у районі (місті). 

 

За результатами заїзду слухачів курсів 16 січня 2017 року (12 груп) 

навчальний відділ КЗ «ЗОІППО» ЗОР зазначає наступне: 
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 не всім педагогам надається можливість добровільного вибору курсів 

підвищення кваліфікації або тренінгів; 

 в наказі Департаменту освіти і науки Запорізької облдержадміністрації 

«Про підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти 

Запорізької області у 2017 році на базі КЗ «ЗОІППО» ЗОР» від 29.11.2016 не 

йдеться про обов’язкове надання КЗ «ЗОІППО» ЗОР житла під час 

курсової перепідготовки або тренінгів. 
 

Виходячи з вищезазначеного просимо: 

 обов’язково оприлюднити в кожному навчально-виховному закладі 

Перспективний план атестації та курсової перепідготовки педагогів на наступні 

п’ять років (методичний кабінет, учительська тощо);  

 при формуванні замовлень та направлень на КПК враховувати бажання 

педагогів та їх предметну відповідність; 

 довести до відома майбутніх слухачів КПК ймовірність варіанту 

проживання поза межами гуртожитку інституту та необхідність брати із собою 

постільну білизну, а районні (міські) відділи (управління) освіти мають 

передбачити кошти на оплату за проживання слухачів. Це пов’язано з тим, що 

кількість місць в гуртожитку КЗ «ЗОІППО» ЗОР обмежена. 

 

 

 

Виконуюча обов’язки 

ректора інституту                                                                                          Т.Є. Гура 
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