
 
 

УКРАЇНА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ  І  НАУКИ 

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

Н А К А З  

 

 28.12.2020                                                  Вінниця                                               № 184-к 

 

 

Про затвердження планів-графіків  

підвищення кваліфікації педагогічних  

працівників закладів освіти області                                       

у КЗВО «Вінницька академія безперервної 

освіти» на 2021 рік 

 

      На виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 
освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про вищу освіту», 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, відповідно до Концепції Нової української школи та з метою 
безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних 
працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, забезпечення ефективності освітнього 
процесу, з урахування запитів слухачів і замовників освітніх послуг 

 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Затвердити плани-графіки підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів 

освіти  області  у КЗВО «Вінницька  академія  безперервної  освіти»  на 2021 рік. 

 (Додатки 1-5). 

 

2. КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (Дровозюк С.І.): 

2.1.    До 30 грудня 2020 року забезпечити направлення  керівникам органів 

управління освітою райдержадміністрацій та міських рад, об’єднаних територіальних 

громад, закладів освіти обласного підпорядкування планів-графіків підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти області на 2021 рік.  

2.2. Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти  

області відповідно до навчальних планів, з урахуванням змісту, структури, термінів, 

профілів навчання, Державних стандартів дошкільної, позашкільної, початкової, базової і 

повної загальної середньої освіти, завдань реформування системи освіти та рівня 

підготовки слухачів, їх професійних потреб.  
 

2.3. Дозволити, за необхідності, вносити корективи до планів-графіків  наказом 

ректора академії. 

 

 



3.  Керівникам органів управління освітою райдержадміністрацій та міських рад, 

об’єднаних територіальних громад, керівникам закладів освіти обласного 

підпорядкування: 

3.1. Забезпечити своєчасне направлення на навчання слухачів відповідно до 

встановлених термінів, категорій, форм, видів, зазначених у  планах-графіках, відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

3.2. Заздалегідь передбачити на місцях відповідну заміну педагогічним 

працівникам, які підвищуватимуть кваліфікацію впродовж року і забезпечити обов’язкове 

виконання на місцях навчальних планів і програм. 

 

4. Контроль за виконанням даного наказу  покласти на заступника директора Департаменту  

Чорну О.А. 

 

 

 

 

В.о.  директора  Департаменту                                                       

освіти і науки облдержадміністрації                                                        Володимир БУНЯК 

 

 

    

 

 
ПОГОДЖЕНО 

 

Заступник директора Департаменту                                                                            О.Чорна 

 

        Завідувач сектору з питань персоналу  

та педагогічних і керівних кадрів                                                                                В. Кузьменко 

 

Ректор  КЗВО  «Вінницька  академія  

безперервної освіти»                                                                                                     С. Дровозюк        

     

Юрист                                                                                                                             А. Стахова                                   

 
 


