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НАКАЗ 
 

від 15.01.2021                                            № 09-А 

 

Про внесення змін до наказу Миколаївського  

обласного інституту післядипломної  

педагогічної освіти від 30 грудня 2020 року  

№ 389-А «Про затвердження графіка підвищення  

кваліфікації керівних та педагогічних  

кадрів, навчально-допоміжного 

персоналу в галузі освіти на 2021 рік» 

 

Відповідно до підпункту 4.1 Статуту Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, затвердженого рішенням Миколаївської 

обласної ради від 12 жовтня 2017 року № 20, у зв’язку з виробничою 

необхідністю 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Унести зміни до наказу Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти від 30 грудня 2020 року № 389-А                      

«Про затвердження графіка підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти на 

2021 рік»: 

1) змінити обсяг програми груп курсів підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти                 

№№ 317-2021, 318-2021 з 30 на 36 годин; 

2) змінити термін навчання І сесії групи курсів підвищення кваліфікації 

керівних та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі 

освіти № 67 з 01 березня до 11 лютого 2021 року на термін навчання з 01 до                 

12 березня 2021 року; 

3) перенести роботу груп компетентнісно та діяльнісно орієнтованих 

вибіркових модулів (кейсів): 

- «Організація системи психологічного супроводу в умовах інклюзивного 

навчання» (MOD 70-2021) із 12 до 16 квітня 2021 року на термін навчання з 

17 до 21 травня 2021 року; 



- «Засоби та інструментарій дистанційного навчання в початковій школі» 

(MOD 169-2021) із 18 жовтня 2021 року на термін навчання з 15 до 21 жовтня 

2021 року; 

- «Засоби та інструментарій дистанційного навчання в початковій школі» 

(MOD 224-2021) із 13 грудня 2021 року на термін навчання з 13 до                      

17 грудня 2021 року; 

- «Вивчаємо бази даних: від проєктування моделі до роботи з об’єктами» 

(MOD 153-2021) із 22 вересня 2021 року на 21 вересня 2021 року; 

- «Корисні сервіси для формувального оцінювання і контролю»                        

(MOD 206-2021) із 17 листопада 2021 року на 16 листопада 2021 року. 

4) унести до графіка підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти на 2021 рік 

компетентнісно та діяльнісно орієнтовані вибіркові модулі (кейси): 

- «Профілактика емоційного вигорання педагога» (MOD 340-2021), термін 

навчання: з 25 до 29 січня 2021 року; 

- «Хмарні сервіси у роботі педагога» (MOD 343-2021, MOD 344-2021,                    

MOD 345-2021), терміни навчання: з 17 до 21 травня 2021 року, із 15 до 

19 лютого 2021 року, 15 грудня 2021 року відповідно; 

- «Документування управлінської інформації» (MOD 346-2021, MOD 347-

2021, MOD 348-2021, MOD 349-2021), терміни навчання: з 15 до 19 березня 2021 

року, з 14 до 18 червня 2021 року, 27 жовтня 2021 року, 17 грудня 2021 року 

відповідно; 

- «Використання традицій української етнопедагогіки в освітньому процесі» 

(MOD 350-2021, MOD 353-2021, MOD 358-2021), терміни навчання: із 15 до                    

19 березня 2021 року, із 17 до 21 травня 2021 року, 16 листопада 2021 року 

відповідно; 

- «Традиційна побутова культура українців: еволюційний процес                      

(XVIII–XX cт.)» (MOD 351-2021, MOD 352-2021, MOD 355-2021, MOD 356-

2021) терміни навчання: із 15 до 19 березня 2021 року, із 12 до 16 червня 

2021 року, 21 вересня 2021 року, 18 жовтня 2021 року відповідно; 

- «Граматичні особливості фахового мовлення освітян» (MOD 327-2021), 

термін навчання: із 17 до 21 травня 2021 року; 

- «Педагогічні технології розвитку мислення учнів» (MOD 334-2021), термін 

навчання: із 17 до 21 травня 2021 року; 

- «Застосування методів арттерапії у виховному процесі школярів»,                    

(MOD 339-2021), термін навчання: із 17 до 21 травня 2021 року; 

- «Excel: використовуємо правильно» (MOD 341-2021, MOD 342-2021), 

терміни навчання: із 17 до 21 травня 2021 року, 21 жовтня 2021 року відповідно; 

- «Формування предметної компетентності учнів у процесі вивчення фізики» 

(MOD 359-2021), термін навчання: із 17 до 21 травня 2021 року; 

- «Використання можливостей платформ дистанційного навчання для 

організації змішаного навчання в школі» (MOD 363-2021), термін навчання: з                 

17 до 21 травня 2021 року; 

- «Математика і життя: Нова українська школа» (MOD 364-2021), термін 

навчання: з 17 до 21 травня 2021 року; 

- «Контекстне вивчення творів на уроках української та зарубіжної 

літератури» (MOD 330-2021), термін навчання: із 14 до 18 червня 2021 року; 



- «Ділова культура сучасного педагога як складова особистісного іміджу та 

професійної компетентності» (MOD 336-2021, MOD 337-2021), терміни 

навчання: із 14 до 18 червня 2021 року, 19 листопада 2021 року відповідно; 

- «Нові форми оцінювання громадянської та соціальної компетенції 

здобувачів освіти» (MOD 338-2021), термін навчання: із 14 до 18 червня 

2021 року; 

- «Традиційна родинно-сімейна культура населення Степового Побужжя» 

(MOD 354-2021, MOD 357-2021), терміни навчання: із 14 до 18 червня 2021 року, 

15 листопада 2021 року відповідно;  

- «Удосконалення математичної грамотності учнів засобами міжпредметних 

зв’язків із фізикою та астрономією» (MOD 360-2021), термін навчання: із 14 до 

18 червня 2021 року; 

- «Олімпіадні задачі з математики» (MOD 365-2021), термін навчання:                      

21 вересня 2021 року; 

- «Формування соціального досвіду в дитини як ресурсу безпеки в умовах 

сучасних соціальних викликів» (MOD 335-2021), термін навчання: 23 вересня 

2021 року; 

- «Електронні інтерактивні матеріали до уроку: практика створення та 

застосування» (MOD 361-2021), термін навчання: 23 вересня 2021 року; 

- «Сучасні освітні технології на уроці української мови» (MOD 328-2021), 

термін навчання: 24 вересня 2021 року; 

- «Культурологічна компетентність педагога НУШ» (MOD 333-021), термін 

навчання: 21 жовтня 2021 року; 

- «Предметно-методична компетентність сучасного вчителя української 

мови» (MOD 329-2021), термін навчання: 22 жовтня 2021 року; 

- «Застосування сайтів з онлайн-перевіркою в роботі вчителя інформатики» 

(MOD 366-2021), термін навчання: 16 листопада 2021 року; 

- «Вивчаємо бази даних: від проєктування моделі до роботи з об’єктами» 

(MOD 362-2021), термін навчання: 18 листопада 2021 року; 

- «Бібліотерапевтичне читання як інструмент психологічної самодопомоги 

учителя» (MOD 331-2021, MOD 332-2021), терміни навчання: 19 жовтня                     

2021 року, 15 грудня 2021 року відповідно. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Директор                  Василь ШУЛЯР 


