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НАКАЗ 
 

 

від  30.08.2021                                            №  274-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) перевести освітній процес груп курсів підвищення кваліфікації керівних 

та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти з 

очного в дистанційний: 

- «Вихователі ЗДО», група № 158-2021, термін проведення з 06 вересня до 

11 листопада 2021 року (І сесія – з 06 до 16 вересня 2021 року; ІІ сесія – з 01 до 

11 листопада 2021 року); 

- «Вихователі ЗДО», група № 159-2021, термін проведення з 06 вересня до 

11 листопада 2021 року (І сесія – з 06 до 16 вересня 2021 року; ІІ сесія – з 01 до 

11 листопада 2021 року); 



- «Вихователі ЗДО (ранній вік)», група № 186-2021, термін проведення з     

04 жовтня до 09 грудня 2021 року (І сесія – з 04 до 13 жовтня 2021 року;                        

ІІ сесія – з 29 листопада до 09 грудня 2021 року); 

- «Вихователі ЗДО», група № 187-2021, термін проведення з 04 жовтня до 

09 грудня 2021 року (І сесія – з 04 до 13 жовтня 2021 року; ІІ сесія – з                         

29 листопада до 09 грудня 2021 року); 

- «Вихователі ЗДО», група № 189-2021, термін проведення з 04 жовтня до 

09 грудня 2021 року (І сесія – з 04 до 13 жовтня 2021 року; ІІ сесія – з                           

29 листопада до 09 грудня 2021 року); 

2) перевести освітній процес компетентнісних та діяльнісно-орієнтованих 

вибіркових модулів (кейсів) при Миколаївському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти з очного в дистанційний: 

- MOD 68-2021 «Педагогічна інноватика (медіаосвіта вчителя Нової 

української школи)», запланованого на 19 жовтня 2021 року, на термін з                

18 до 22 жовтня 2021 року; 

- MOD 139-2021 «Формуємо інклюзивну компетентність в освіті», 

запланованого на 20 вересня 2021 року, на термін з 20 до 24 вересня                   

2021 року; 

- MOD 141-2021 «Інформаційна система закладу освіти як складова 

внутрішньої системи якості закладу освіти», запланованого на 20 вересня                 

2021 року, на термін з 20 до 24 вересня 2021 року; 

- MOD 142-2021 «Хмарні сервіси в управлінській діяльності (планування 

роботи)», запланованого на 20 вересня 2021 року, на термін з 20 до 24 вересня 

2021 року; 

- MOD 152-2021 «Організація системи психологічного супроводу в умовах 

інклюзивного навчання», запланованого на 22 вересня 2021 року, на термін з              

20 до 24 вересня 2021 року; 

- MOD 162-2021 «Реалізація діяльнісного підходу на уроках біології», 

запланованого на 24 вересня 2021 року, на термін з 20 до 24 вересня 2021 року; 

- MOD 166-2021 «Ігрові технології в освітньому процесі початкової школи», 

запланованого на 24 вересня 2021 року, на термін з 20 до 24 вересня 2021 року; 

- MOD 168-2021 «Хмарні сервіси в управлінській діяльності (планування 

роботи)», запланованого на 18 жовтня 2021 року, на термін з 18 до 22 жовтня 

2021 року; 

- MOD 172-2021 «Технології психолого-педагогічного та корекційно-

розвивального супроводів дітей із синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю 

в закладі освіти», запланованого на 19 жовтня 2021 року, на термін з 18 до                   

22 жовтня 2021 року; 

- MOD 207-2021 «Феномен креативності та чинники її розвитку в молодших 

школярів», запланованого на 17 листопада 2021 року, на термін з 15 до                       

19 листопада 2021 року; 

- MOD 234-2021 «Технології психологічного забезпечення інклюзивного 

навчання в закладі освіти», запланованого на 15 грудня 2021 року, на термін з              

13 до 17 грудня 2021 року; 

- MOD 308-2021 «Формуємо інклюзивну компетентність в освіті», 

запланованого на 21 вересня 2021 року, на термін з 20 до 24 вересня               

2021 року; 



MOD 321-2021 «Реалізація змістових ліній навчальних програм курсу 

«Природознавство. 5 клас»», запланованого на 22 вересня 2021 року, на термін з 

20 до 24 вересня 2021 року; 

3) перенести роботу груп компетентнісних та діяльнісно-орієнтованих 

вибіркових модулів (кейсів): 

- MOD 160-2021 «Психологія конфлікту. Медіація як стратегія подолання 

конфліктів у шкільному середовищі», запланованої на 24 вересня  2021 року, на 

22 вересня 2021 року; 

- MOD 164-2021 «Моделювання системи моніторингу якості освіти як 

складової внутрішньої системи забезпечення якості освіти», запланованої на             

24 вересня 2021 року, на 23 вересня 2021 року; 

- MOD 176-2021 «Формування медіаграмотності на уроках інформатики», 

запланованої на 20 жовтня 2021 року, на 18 листопада 2021 року; 

4) внести до графіка підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

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

компетентнісні та діяльнісно-орієнтовані вибіркові модулі (кейси): 

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

термін проведення 23 вересня 2021 року; 

- MOD 335-2021 «Формування соціального досвіду у дитини як ресурсу 

безпеки в умовах сучасних соціальних викликів», термін проведення                        

23 вересня 2021 року; 

- MOD 383-2021 «Шкільна літературна освіта у Новій українській школі», 

термін проведення 17 листопада 2021 року; 

- MOD 384-2021 «Шкільна літературна освіта у Новій українській школі», 

термін проведення 15 грудня 2021 року; 

5) вилучити з графіка підвищення кваліфікації керівних та педагогічних 

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

компетентнісні та діяльнісно-орієнтовані вибіркові модулі (кейси): 

- MOD 163-2021 «Індивідуальна програма розвитку дитини в ЗДО: 

визначаємо потреби, ставимо цілі», запланований на 24 вересня 2021 року; 

- MOD 191-2021 «Індивідуальна програма розвитку дитини в ЗЗСО: 

визначаємо потреби, ставимо цілі», запланований на 22 жовтня 2021 року; 

- MOD 241-2021 «Культурологічна компетентність педагога Нової 

української школи», запланований на 17 грудня 2021 року; 

- MOD 333-2021 «Культурологічна компетентність педагога Нової 

української школи», запланований на 21 жовтня 2021 року. 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Директор                                                        Василь ШУЛЯР 


