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НАКАЗ 
 

 

від 05.08.2022                                              № 130-А 
 

 

 

Про проведення пролонгованого 

семінару «Підготовка вчителів 

закладів загальної середньої освіти 

для реалізації Державного стандарту 

базової середньої освіти» у серпні 

2022 року  

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня  

2020 року № 898 «Про деякі питання державних стандартів 

повної загальної середньої освіти», із метою підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників закладів освіти Миколаївської області 

щодо організації освітнього процесу в 5 класах в умовах Нової української 

школи в 2022–2023 навчальному році 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Провести пролонгований семінар «Підготовка вчителів закладів 

загальної середньої освіти для реалізації Державного стандарту базової 

середньої освіти» (далі – Семінар) для педагогічних працівників закладів освіти 

Миколаївської області, які викладатимуть у 5 класах у 2022–2023 навчальному 

році, із 08 серпня до 26 серпня 2022 року. 

2. Призначити відповідальною особою за організацію та проведення 

Семінару на належному науково-методичному рівні заступника директора з 

науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти Захар О. Г. 

3. Призначити відповідальними особами педагогічних працівників 

Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за 



надання доступу, розміщення навчальних матеріалів, організацію онлайн-

консультацій для вчителів:  

1) української мови та літератури – методиста кафедри теорії й 

методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти 

Діордіцу Д. П.;   

2) зарубіжної літератури – методиста кафедри теорії й методики мовно-

літературної та художньо-естетичної освіти Пономаренко Г. В.; 

3) предметів мистецької освітньої галузі – методиста кафедри теорії й 

методики мовно-літературної та художньо-естетичної освіти 

Мірошніченко Т. В.; 

4) математики – методиста кафедри теорії й методики природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій 

Рогожинську Е. К.;  

5) предметів природничої освітньої галузі – завідувача кафедри теорії й 

методики природничо-математичної освіти та інформаційних 

технологій Ліскович О. В.;  

6) технологій – методиста кафедри теорії й методики природничо-

математичної освіти та інформаційних технологій Бугайову Л. В.; 

7) інформатики – методиста центру цифрової освіти та медіакультури 

Пересунько О. В.;  

8) предметів громадянської та історичної освітньої галузі, етики – 

методиста кафедри філософії освіти, теорії й методики 

суспільствознавчих предметів Іртищеву О. А.;  

9) предметів соціальної та здоров’язбережувальної освітньої галузі, 

курсу «Вчимося жити разом» – методиста навчально-методичної 

лабораторії акмеології Погорєлову Л. В.;  

10) фізичної культури – методиста навчально-методичної лабораторії 

акмеології Череповську Г. О.;  

11) курсу «Культура добросусідства» – завідувача навчально-

методичної лабораторії акмеології Вітковську О. Д. 

4. Завідувачу лабораторії організації освітнього процесу та 

інформаційного забезпечення Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти Трубніковій І. О. створити групи, розмістити 

інформацію на Платформі реєстрації слухачів МОІППО, видати документи про 

підвищення кваліфікації (сертифікати) за результатами успішного виконання 

програми Семінару.  

5. Витрати на проведення Семінару віднести за рахунок Миколаївського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти згідно з кошторисом. 

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор                                                              Василь ШУЛЯР 
  

 


