
 

 
У К Р А Ї Н А 

ЛАНОВЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
 

Н А К А З 
 
від 22.12.2014 року         № 24-од 

Про затвердження  плану – графіка 
підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів освіти  
району на 2015 рік 

 
З метою реалізації державної політики в галузі освіти, виконання 

законів України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про 
дошкільну освіту", "Про позашкільну освіту", відповідно до наказу 
департаменту освіти і науки облдержадміністрації  від 11.12.2014 року №381  
«Про затвердження плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних кадрів освіти області на 2015 рік» та плану підвищення 
кваліфікації керівних та педагогічних кадрів освіти на 2015 рік у 
Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти Університету 
менеджменту освіти НАПН України, враховуючи замовлення 
загальноосвітніх  навчальних  закладів району 

 
Н А К А З У Ю :  

 
1. Затвердити план - графік підвищення кваліфікації керівних і 

педагогічних кадрів навчально-виховних закладів та установ освіти району 
на 2015 рік у Тернопільському обласному комунальному інституті 
післядипломної педагогічної освіти та Центральному інституті 
післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту освіти НАПН 
України (додатки ). 

2. Направити на підвищення кваліфікації до Тернопільського обласного 
комунального інституту післядипломної педагогічної освіти та Центрального 
інституту післядипломної педагогічної освіти Університету менеджменту 
освіти НАПН України слухачів категорій, зазначених у плані-графіку. 

3. Лановецькому  районному  методичному кабінету (Паламарчук В.І., 
Мельник Л.Р.): 

1) до 20.01.2015 року сформувати  списки слухачів курсів, враховуючи 
при цьому замовлення навчально-виховних закладів, строки і кількісні 
показники, що визначені даним планом – графіком, копію направити в 



ТОКІППО. 
2) для забезпечення наступності в розвитку професіоналізму 

педагогів організувати систематичну методичну роботу з 
педагогічними працівниками різних категорій у міжкурсовий період, 
зокрема, проведення групових та індивідуальних консультацій з питань 
підготовки до проходження курсів, організації самостійної роботи, 
виконання тестових завдань та підготовки випускних проектів у 
дистанційний період, науково-методичний супровід реалізації курсових 
проектів після курсів підвищення кваліфікації;  

3) вивчати запити педагогічних колективів навчально-виховних 
закладів і установ освіти та подавати конкретні пропозиції ТОКІППО щодо 
осучаснення змісту програм курсів. 

4. Дозволити, за умови  виробничої  необхідності,  вносити корективи в 
списки слухачів курсів. 

5. Керівникам загальноосвітніх,  позашкільних і дошкільних навчальних 
закладів забезпечити направлення на підвищення кваліфікації до 
Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної 
педагогічної освіти та Центрального інституту післядипломної педагогічної 
освіти Університету менеджменту освіти НАПН України слухачів 
відповідних категорій із  зазначенням відомостей про курсантів  відповідно 
до  плану - графіка на 2015 рік. 

6. Централізованій бухгалтерії відділу освіти райдержадміністрації 
(Г.Ф.Казмірук) провести оплату витрат на відрядження слухачів курсів 
підвищення кваліфікації згідно з підтверджуючими документами. 

7. Контроль за  виконанням  даного наказу залишаю за собою. 
 
 
 
 
Начальник відділу освіти, молоді                                     О.І.ХОДАНОВИЧ 
та спорту райдержадміністрації 
  
 

В.І.Паламарчук     
Л.Р.Мельник 
Г.Ф.Казмірук 
О.В.Дашковська 

 
 
 


