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Про підвищення кваліфікації 
керівних і педагогічних працівників 
навчальних закладів району в 
ПОІППО ім. М.В.Остроградського 

Відповідно до плану-графіка підвищення кваліфікації керівних і 
педагогічних працівників навчальних закладів району у Полтавському 
обласному інституті післядипломної педагогічної освіти ім. 
М.В.Остроградського (далі - ПОІППО), затвердженого наказом Департаменту 
освіти і науки Полтавської ОДА від 27 листопада 2015 р. №414, у 2016 році 
курсову перепідготовку пройшли 148 (99%) педагогічних працівників від 
поданого районним методичним кабінетом замовлення на перепідготовку 149 
педагогів. 

В тому числі перепідготовлено за: 
денною формою навчання - 98 (66%) педагогічних працівників ( у 2015 -

65%, 2014-60,7%, ); 
очно-дистанційною формою навчання - 5 (3%) педагогічних працівників 

(у 2015 -4%, 2014-3,4%); 
дистанційною формою навчання - 45 (31%) педагогічних працівників 

(у 2015 -31%, 2014-35,9%); 
Із них на базі: 
ПОІППО - 142 (96%) особи (2015 - 98%, 2014 - 93,2%); 
консультаційно-методичного центру при Кременчуцькому педагогічному 

коледжі імені А. С. Макаренка - 6 (4%) осіб (2015 - 2%, 2014 - 6.8%). 
Звіти про проходження курсової перепідготовки педагогічними 

працівниками систематично заслуховуються на засіданнях районних 
методичних об'єднань. 

Проте не на належному контролі в адміністрації шкіл залишається 
проходження педагогічними працівниками, які направляються на курси, 
докурсового діагностування за два тижні до їх початку на сайті ПОІППО. 

На 2017 рік подано замовлення із навчальних закладів району на курсове 
підвищення кваліфікації при ПОІППО 177 педагогічних працівників (на 29 
більше порівняно з минулим роком). Всі одиниці є у плані-графіку курсового 
підвищення педагогічних працівників області в ПОІППО на 2017 рік, 
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затвердженому наказом Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА від 14 
грудня 2016 року №448 (далі план-графік на 2017 рік) 

З метою забезпечення потреби педагогічних працівників навчальних 
закладів району у курсовому підвищенні кваліфікації та виконання плану-
графіка на 2017 рік 

НАКАЗУЮ: 

1. Районному методичному кабінету (Мужайло А.Н.): 
1) забезпечити направлення на курси підвищення кваліфікації згідно з 

категоріями слухачів курсів за термінами, зазначеними у плані-графіку на 2017 
рік; 

2) надсилати списки педагогічних працівників до ПОІІІІ10 для 
реєстрації на курсове підвищення кваліфікації не пізніше, ніж за 7 календарних 
днів до дати фактичного заїзду; 

3) до 06 січня 2017 року довести до відома керівників шкіл 
рекомендовані терміни проходження підвищення кваліфікації для педагогічних 
працівників відповідно поданих навчальними закладами заявок . 

2. Керівникам навчальних закладів: 
1) забезпечити належний контроль за проходженням курсів підвищення 

кваліфікації педагогічними працівниками навчального закладу відповідно 
поданих замовлень та термінами, зазначеними у плані-графіку на 2017 рік; 

2) сприяти проходженню докурсового діагностування педагогічними 
працівниками, які направляються на курси, на сайті ПОІППО за два тижні до їх 
початку; 

3) забезпечити явку педагогічних працівників до ПОІППО у перший день 
роботи курсів: 

за денною та очно-дистанційною формами навчання до 11.00 год.; 
за дистанційною формою навчання до 9.00 год.; 

4) вивчати результативність курсового підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів під час відвідування уроків, занять гуртків. 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на завідувача районного 
методичного кабінету Мужайло А.Н. 

Начальник відділу освіти 
райдержадміністрації Н.М.Коваль 


