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МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ТА СПОРТУ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ОПОРНИЙ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ЛІЦЕЙ КОЗЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» 
 вул. Володимира Великого , 20  м. Козятин, 22100, тел.(04243)2-23-71 

E-mail: licey08@meta.ua., код ЄДПОУ 38986337 

НАКАЗ 

11.01.2022р.                                                                                                 №  9 

 

Про затвердження планів-графіків  

підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників  ліцею на 2022 р.  

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», Концепції розвитку цифрових компетентностей та затвердження плану 

заходів з її реалізації, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 

03 березня 2021 року №167-р, Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 року №800, Положення про дистанційне 

навчання, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 25 

квітня 2013 року № 466, Типової програми підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників з розвитку цифрової компетентності, затвердженої наказом 

Міністерства освіти і науки України від 10 грудня 2021 року № 1340,  наказу 

Департаменту освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації від 

29.12.2021 № 999 «Про затвердження планів-графіків  підвищення кваліфікації 

педпрацівників закладів освіти Вінницької області у Комунальному закладі 

вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти» на 2022 рік», наказу 

№268-к від 29.12.2021року «Про затвердження планів-графіків підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів  освіти Козятинської міської 

територіальної громади на 2022 р.»  та з урахуванням пропозицій педагогічних 

працівників ліцею, з метою безперервного підвищення рівня професійної 

компетентності педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, 

забезпечення ефективності освітнього процесу,  

 

НАКАЗУЮ: 
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1. Затвердити плани-графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

та керівних кадрів на 2022 року (додатки 1, 2, 3). 

2. Заступнику директора з навчально-виховної роботи Хринюк В.В.: 

2.1. Забезпечити своєчасне направлення на навчання слухачів відповідно до 

встановлених термінів,  категорій, форм, видів, зазначених у планах-

графіках на 2022 рік, відповідно до вимог чинного законодавства. 

2.2. Заздалегідь передбачити відповідну заміну педагогам, які будуть 

направлені на курси впродовж року, і забезпечити обов’язкове 

виконання навчальних планів і програм. 

2.3. Довести до відома педпрацівників наступну інформацію: 

- працівники освіти, які підвищуватимуть кваліфікацію за очною, очно – 

заочною, або очно – дистанційною формами, мають прибути до академії 

у перший день роботи з копією або витягом з наказу про відрядження; 

початок навчання за програмою підвищення кваліфікації у перший день 

роботи з 09.00 год.,  у всі інші дні – о 8.30; 

-  при організації освітнього процесу із використанням дистанційних 

технологій навчання всі освітяни, які заплановані на навчання,  мають 

зареєструватися на сайті академії (http://academia.vinnica.ua ) у розділі 

«Дистанційне навчання» або «Підвищення кваліфікації» у стрічці 

«Реєстрація» на сторінці «Реєстрація на навчання за програмою 

підвищення кваліфікації» та приєднатися на навчання з 09.00 до 09.15 

год. за посиланнями відповідно до розкладів, які будуть розміщені на 

сайті академії  у розділі «Дистанційне навчання» у стрічці «Слухачам 

очно-дистанційних курсів» напередодні навчання. 

3.  Заступнику директора з навчально-виховної роботи Бернатович А.Л.   

3.1. передбачити у роботі предметно-методичних комісій  звіти 

педагогічних працівників у післякурсовий період. 

3.2. систематично вивчати результативність підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників. 

4. Дозволити, за умовами виробничої необхідності, вносити корективи до 

планів – графіків курсів. 

5. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор ліцею                                         О.Білянець 

З наказом ознайомлені: 

В.Хринюк 

А.Бернатович 
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