
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«ВІННИЦЬКА АКАДЕМІЯ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 
21050  м.Вінниця, вул.Грушевського,13, тел.55-65-60, E-mail: bil@mail3.nest.vn.ua 

 

 
 28.12.2020  № 01/19-574 

 На № ___ від ___________                                                                                                
                                                                

Керівникам органів управління освітою 

райдержадміністрацій та міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, 

закладів освіти обласного підпорядкування 

 

 

             Надсилаємо Плани-графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти  

області на 2021 рік, складені відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 

року № 800, зі змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 

року № 1133, з урахування запитів слухачів і замовників освітніх послуг (Додатки 1-5). 

            З  метою безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, 

розвитку творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього процесу пропонуються фахові, 

авторські та тематичні курси: 

 для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти та інклюзивно-ресурсних 

центрів обсягом 30 год. за очною та дистанційною формами навчання; 

 для працівників закладів позашкільної та дошкільної освіти, шкільних бібліотекарів обсягом 

120 год. за очно-дистанційною та дистанційною формами навчання;  

 для керівних та педагогічних кадрів центрів професійного розвитку педагогічних працівників 

обсягом 150 год. за очно-дистанційною та дистанційною формами навчання. 

 

Всі освітяни, які заплановані на курси, мають зареєструватися на сайті академії 

(http://academia.vinnica.ua) у розділі «Підвищення кваліфікації» у стрічці «Реєстрація» в терміни 

відповідно до планів-графіків  та не пізніше, ніж за тиждень до початку навчання.  

          Педагогічні працівники, які підвищуватимуть кваліфікацію  

 за очною та очно-дистанційною формами навчання, мають прибути до академії у перший 

день роботи до  09.00  год.;  

 за дистанційною – 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. 

 

           Просимо адміністрації закладів освіти забезпечити своєчасне направлення працівників 

відповідно до планів-графіків та внести корективи до розкладів занять педагогічних працівників, які 

братимуть участь у підвищенні кваліфікації. 
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