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Н А К А З 

 

      05.02. 2018 року               смт. Підволочиськ             №23-од 

      

Про деякі організаційні питання підготовки 

педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти для роботи 

в умовах Нової української школи 

 

 

Відповідно до Плану заходів на 2017-2029 роки із запровадження 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа», затвердженого розпорядженням 

Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 903-р, на виконання 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 17-р «Про 

додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 

2018 році», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.01.2018 №34 

«Про деякі організаційні питання підготовки педагогічних працівників для 

роботи в умовах Нової української школи», наказу управління освіти і науки 

Тернопільської ОДА від 30.01.2018 р. №19 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Затвердити План-графік підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників, що додається.  

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти забезпечити 

обов’язкове   проходження підвищення кваліфікації: 

- учителів початкової школи, які навчатимуть учнів перших класів у 

2018/2019 навчальному році та керівників закладів освіти І ступеня за очно-

дистанційною формою відповідно до Плану-графіка; 

- учителів іноземних мов, які навчатимуть учнів перших класів у 

2018/2019 навчальному році (за окремим графіком та програмами Британської 

Ради в Україні, Гете-Інституту в Україні, Посольства Франції в Україні). 
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3. Завідувачу методичним кабінетом (Сакевич Г.Р.): 

1) розпочати проведення першого етапу підвищення кваліфікації 

вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової освіти у 2018-

2019 н. р, відповідно до затвердженої Програми: 

з 15.02.2018 по 06.03.2018 - настановна очна сесія; 

березень - квітень 2018 р. - друга очна сесія; 

травень - червень 2018 р. - підсумкова очна сесія. 

2) з 01.02.2018 організувати обов'язкове проходження дистанційного 

курсу навчання вчителів, які впроваджуватимуть Державний стандарт 

початкової освіти у 2018/2019 навчальному році, відповідно до графіку 

виконання Програми (https://ed-era.com/nus). 
3) з 01.09.2018 розпочати другий етап з підвищення кваліфікації 

педагогічних  працівників, які впроваджуватимуть Державний стандарт початкової 

освіти у 2019-2020 навчальному році,відповідно до затвердженої Програми. 

4. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному спеціалісту 

відділу освіти Беню Р.І. 
 

 

 
Cакевич   23159  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу відділу освіти 

05.02. 2018 р. №23-од 

 

План-графік навчання 

 вчителів 1-х класів Нової української школи 

НАСТАНОВЧА  ОЧНА СЕСІЯ 

Група Дата проведення Місце проведення 

I,II 23 .02.2018 24.02.2018 Підволочиська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

 

ДРУГА ОЧНА  СЕСІЯ   

Група                       Дата проведення Місце проведення 

I, II 27.03.2018 28.03.2018 29.03.2018 Підволочиська ЗОШ 

І-ІІІ ступенів 

                                 

                                    НАСТАНОВЧА  ОЧНА СЕСІЯ 

Група Дата проведення Місце проведення 

I ,II 04.06-08.06 Підволочиська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

   

  Час проведення - 10.00-16.00 год (23-24.02) 

  Час проведення - 12.00-18.00 год (27-29.03) 

  Час проведення - 10.00-16.00 год (04-08.06) 

 


