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Головам територіальних громад, 

начальникам управлінь (відділів, 

секторів) освіти міських (сільських, 

селищних) рад, керівникам закладів 

загальної середньої, дошкільної, 

позашкільної, професійної 

(професійно-технічної), фахової 

передвищої, вищої освіти, закладів 

освіти інтернатного типу, закладів 

спеціалізованої освіти обласного 

підпорядкування, науково-методичних 

установ, інклюзивно-ресурсних 

центрів 
 
 

 

Про порядок планування курсів підвищення  

кваліфікації керівних і педагогічних  

кадрів, навчально-допоміжного  

персоналу в галузі освіти на 2022 рік 

 

На виконання наказу Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти від 24 вересня 2021 року № 312-А «Про планування курсів 

підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-

допоміжного персоналу в галузі освіти на 2022 рік» МОППО розпочинає 

планування курсів підвищення кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, 

навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти з подальшим формуванням 

графіка курсів підвищення кваліфікації на 2022 рік, що здійснюватиметься за 

таким порядком: 

- 21 жовтня – 05 листопада 2021 року – реєстрація відповідальними 

особами за підвищення кваліфікації в закладах освіти на курси підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу 



в галузі освіти,  компетентнісно та діяльнісно орієнтовані вибіркові модулі 

(кейси) на платформі реєстрації слухачів Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти. Перелік курсів підвищення кваліфікації й  

компетентнісно та діяльнісно орієнтованих вибіркових модулів (кейсів) 

додається (додатки 1, 2) – відповідальні особи за підвищення кваліфікації 

педагогів у закладах освіти; 

- 08–12 листопада 2021 року – узагальнення  інформації, внесеної 

відповідальними особами за підвищення кваліфікації в закладах освіти щодо 

реєстрації педагогів на 2022 рік – Миколаївський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти; 

- 15–26 листопада 2021 року – формування груп курсів підвищення 

кваліфікації, компетентнісних та діяльнісно орієнтованих вибіркових модулів 

(кейсів) із визначенням термінів  навчання на курсах підвищення кваліфікації 

і  компетентнісних та діяльнісно орієнтованих вибіркових модулях (кейсах) при 

Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти – 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

- 29 листопада – 09 грудня 2021 року – переведення зареєстрованих 

відповідальними особами в закладах освіти педагогів у сформовані групи 

курсів підвищення кваліфікації. Повідомлення відповідальних  осіб у закладах 

освіти про завершення формування груп курсів підвищення кваліфікації, 

компетентнісних та діяльнісно орієнтованих вибіркових модулів (кейсів) – 

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти; 

- до 20 грудня 2021 року – оприлюднення графіка курсів підвищення 

кваліфікації керівних і педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу 

в галузі освіти на 2022 рік – Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти. 

До початку реєстрації педагогів на курси підвищення кваліфікації при 

Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти 

рекомендуємо привести у відповідність особисті сторінки на платформі 

реєстрації слухачів МОІППО, а саме інформацію про заклад і списки педагогів  

закладів освіти. 

Звертаємо увагу на особливості планування курсів підвищення 

кваліфікації, компетентнісних та діяльнісно орієнтованих вибіркових модулів 

(кейсів) на 2022 рік: 

1. Курси підвищення кваліфікації розподілені на перше (січень – червень) 

та друге (вересень – листопад) півріччя 2022 року. 

2. Групи сформовані в потоки. У кожному півріччі здебільшого 

заплановано по два потоки кожного напряму: очний та дистанційний.  

3. Кількість педагогів у потоці – від 30 до 150 осіб. 

4.  Нумерація потоків курсів підвищення кваліфікації – умовна.  Під час 

формування окремих груп курсів підвищення кваліфікації нумерацію буде 

змінено залежно від кількості сформованих груп. 

5.  Педагогічний працівник може бути зареєстрований лише на один із 

потоків певного напряму не залежно від форми та терміну навчання. 



6. Компетентнісні та діяльнісно орієнтовані вибіркові модулі                      

(кейси) заплановані на окремі календарні місяці. Терміни проведення будуть 

визначені після формування груп. 

 

Додатки: 71 арк. 

 

 

 

 

Директор                                                                                             Василь ШУЛЯР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інна Трубнікова (0512) 37 85 89  


