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УКРАЇНА 
 

УПРАВЛІННЯ  ОСВІТИ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  В  МІСТІ  КИЄВІ   

ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ 
                                     

                                                             

 

НАКАЗ 

 

_13.09.2016___                                                                                                №_363_ 

 

Про післядипломне підвищення кваліфікації   

педагогічних працівників і керівників навчальних  

закладів у Київському університеті  

імені Бориса Грінченка  

у 2016-2017 навчальному році 
 

      Керуючись Законом України «Про освіту», Законом України «Про вищу 

освіту», статтею 122 Кодексу законів про працю України,  відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого 

наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 № 930, із змінами, 

внесеними наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

20.12.2011 №1473, наказом Міністерства освіти і науки України від 08.08.2013 

№1135, наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

15.06.2016 №540  «Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників і 

керівників навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка» з метою забезпечення фахового  розвитку  

педагогічних працівників і керівників навчальних закладів району  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Направити на  курси  підвищення  кваліфікації  до  Київського 

університету імені  Бориса Грінченка керівників навчальних закладів району. 

(Додаток 1) 

2. Направити на  курси  підвищення  кваліфікації  до  Київського 

університету імені  Бориса Грінченка з відривом від основної роботи 

педагогічних працівників навчальних закладів району. (Додаток 2) 

3. Головному бухгалтеру централізованої бухгалтерії   управління освіти 

Кулінській Т.В. зберегти заробітну плату вищевказаним працівникам за 

основним місцем роботи та провести оплату по середньомісячному заробітку. 

4. Директору  науково-методичного центру Судак Л.Р.: 

4.1.  Забезпечити  координацію та контроль за реєстрацією та 

проходженням  курсів. 
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4.2.  Подати копію наказу управління освіти про направлення слухачів 

на курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників і керівників 

навчальних закладів у 2016-2017 навчальному році до Київського університету 

імені Бориса Грінченка до 28 вересня 2016 року. 

5.  Керівникам закладів освіти: 

5.1.  Забезпечити реєстрацію педагогічних працівників для 

проходження курсів підвищення кваліфікації протягом 2016-2017 навчального 

року на сайті Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка www.ippo.kubg.edu.ua  

5.2.  Видати  направлення, сформовані шляхом реєстрації педагогічних 

працівників на курси підвищення кваліфікації через електронний кабінет 

навчального закладу на Сервісі електронної реєстрації. 

5.3.  Забезпечити педагогічним працівникам можливість проходження 

курсів  підвищення  кваліфікації відповідно до статті 122 Кодексу законів про 

працю України. 

5.4.  Створити умови у навчальних закладах для проведення 

педагогічної практики слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і керівників навчальних закладів міста Києва. 

6. Контроль   за   виконанням   наказу  покласти   на   директора  науково-

методичного центру Судак Л.Р. 

 

 

 

Начальник                                             О.Заплотінська 

http://www.ippo.kubg.edu.ua/

