
 
УКРАЇНА 

 ПІДВОЛОЧИСЬКА СЕЛИЩНА РАДА ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  
 

Н А К А З 
 

  

 

18   листопада  2019 року                                №213-од 

 

  

Про організацію та проведення підготовки  

директорів, заступників директорів з  

навчально-виховної роботи, що забезпечують  

початкову освіту в умовах Нової української школи  
 
 

На виконання статті 59 Закону України ,,Про освіту”, 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, постанови Кабінету Міністрів України від 27 лютого 

2019 р. № 130, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 №17- 

р. ,,Про додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників у 2018 році (із змінами), наказів Міністерства освіти і науки 

України від 01.04.2019 № 415 ,,Про деякі питання організації у 2019 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників у зв'язку із запровадженням 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти ,,Нова українська школа”, від 13.12.2018 №1392 ,,Про 

затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення 

кваліфікації керівних кадрів закладів загальної середньої освіти відповідно до 

вимог Концепції ,,Нова українська школа”, від 23.10.2019 №1330 ,,Про 

затвердження переліків тренерів для підготовки тренерів-педагогів з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідно до Концепції 

,,Нова українська школа”, наказу управління освіти і науки Тернопільської 

ОДА та з метою підвищення методичного та практичного рівнів управлінської 

компетентності керівних кадрів закладів загальної середньої освіти щодо 

реалізації основних напрямів державної політики у галузі освіти 

 НАКАЗУЮ:  

1.Затвердити: 

1) план-графік підвищення кваліфікації директорів, заступників 

директорів з навчально-виховної роботи, що забезпечують організацію 



початкової освіти у закладах загальної середньої освіти відповідно до 

Концепції ,,Нова українська школа”, далі – План-графік (Додаток 1); 

2) Список груп директорів, заступників директорів з навчально-виховної 

роботи, що забезпечують організацію початкової освіти у закладах загальної 

середньої освіти (Додаток 2);  
3) Кошторис підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів 

з навчально-виховної роботи, що забезпечують організацію початкової освіти у 

закладах загальної середньої освіти відповідно до Концепції ,,Нова українська 

школа”; 

2. Керівникам закладів загальної середньої освіти, заступникам 

директорів з навчально-виховної роботи, що забезпечують організацію 

початкової освіти у закладах освіти обов'язково пройти підвищення 

кваліфікації директорів, за Планом-графіком очного навчання та Типовою 

освітньою програмою, затвердженою наказом МОН України від 13.02.2018 № 

1392.  

3. Завідувачу методичним кабінетом (Галина Сакевич ) провести другий 

очний етап підвищення кваліфікації директорів, заступників директорів з 

навчально-виховної роботи, що забезпечують організацію початкової освіти у 

закладах освіти в умовах Нової української школи відповідно до Плану-

графіку.  
4. Контроль за виконанням даного наказу доручити головному 

спеціалісту відділу освіти Руслану Беню. 

 

 

 
 

 Галина Сакевич 

 
Юрисконсульт                 І.Витвицька 



Додаток  1 

 

до наказу відділу освіти 

Підволочиської селищної ради                          

від 18.11.  2019 р. №213-од 

 

                          

  

                                                        План-графік  

очних сесій підвищення кваліфікації директорів,  

заступників директорів з навчально-виховної роботи ,  що забезпечують 

початкову освіту   

 

  
 № 

п\п 

Кількість  

груп 

Дата проведення Місце проведення 

1. 1 

 (20 чоловік)  
1 очна сесія -  

02.12 - 03.12.2019  

(16 год.)  

ТОКІППО 

  2 сесія 

04.12-05.12.2019  

(14 год) 

Підволочиська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

 

до наказу відділу освіти 

Підволочиської селищної ради                          

від 18.11.  2019 р. №213-од 

 

                          

                                                                      Список   

директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, 

  що забезпечують початкову освіту 

 
№ 

п\п 

Прізвище,ім я, по 

батькові 

Назва навчального 

закладу  

 

Посада 

1 Грицух Світлана Вікторівна  Підволочиська 

гімназія ім. І. Франка  

Заступник директора з навчально-

виховної роботи  

2.  Паюк Ольга Олексіївна  Підволочиська ЗОШ 

І-ІІІ ст.  

Заступник директора з навчально-

виховної роботи  

3.  Попельняк Тетяна 

Степанівна  

Качанівська  

ЗОШ І-ІІІ ст.  

Заступник директора з навчально-

виховної роботи  

4.  Кравчук Галина Степанівна  НВК «Оріховецький 

ЗНЗ І-ІІІ ст .-ДНЗ»  

Директор  

5.  Хлистун Людмила 

Ізидорівна  

НВК «Іванівський 

ЗНЗ І-ІІІ ст. – ДНЗ»  

Директор  

6.  Кучеравенко Оксана 

Петрівна  

Камянківська ЗОШ І-

ІІІ ст.  

Директор  

7.  Вучкан Галина Михайлівна  НВК «Богданівський 

ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ»  

Директор  

8.  Серветник Олександр 

Миколайович  

Галущинська ЗОШ І-

ІІІ ст.  

Директор  

9.  Деревніцька Олена 

Михайлівна  

НВК «Жеребківський 

ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ»  

Директор  

10.  Буняк Ігор Михайлович  НВК «Клебанівський 

ЗНЗ І-ІІ ст. – ДНЗ»  

Директор  

11.  Рибак Оксана Петрівна  Староміщинська філія 

Підволочиької ЗОШ І-

ІІІ ст.  

Директор  

12.  Липка Ігор Михайлович  Супранівська ЗОШ І-

ІІ ст.  

Директор  

13.  Жорняк Мирослав 

Андрійович  

Турівська ЗОШ І-ІІ ст.  Директор  

14.  Кирилів Світлана Зіновіївна  Хмелиськівська ЗОШ 

І-ІІ ст.  

Директор  

15.  Неїлко Ганна 

Володимирівна  

Рожиська ЗОШ І-ІІ ст.  Відповідальна за керівництво  

16.  Тесля Богдана Ярославівна  Росохуватецька ЗОШ 

І ст.  

Відповідальна за керівництво  

                   


