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НАКАЗ 
 
 

від  26 квітня 2021 року                                                   № 128-А 
 

 

Про внесення змін до наказу  

Миколаївського обласного інституту  

післядипломної педагогічної освіти                                                                                    

від 30 грудня 2020 року № 389-А  

«Про затвердження графіка підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних 

кадрів, навчально-допоміжного 

персоналу в галузі освіти на 2021 рік» 

 

Відповідно до підпункту 4.1 Статуту Миколаївського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, затвердженого рішенням Миколаївської 

обласної ради від 12 жовтня 2017 року № 20, у зв’язку з виробничою 

необхідністю 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Унести зміни до наказу Миколаївського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти від 30 грудня 2020 року № 389-А «Про затвердження графіка 

підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, навчально-

допоміжного персоналу в галузі освіти на 2021 рік»: 

1) перевести освітній процес груп курсів підвищення кваліфікації керівних 

та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти при 

Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти з 

очного в дистанційний: 

- «Директори та педагогічні працівники закладiв дошкiльної освіти з 

методики викладання програми з міжкультурної і громадянської освіти дітей 

дошкільного віку «Український віночок. Регіон» інтегрованого курсу «Культура 

добросусідства», група № 289-2021, термін проведення з 14 до 17 червня                  

2021 року; 



- «Учителі початкових класів «Інтегрований курс «Культура 

добросусідства»: особливості викладання в Новій українській школі», група            

№ 290-2021, термін проведення з 14 до 17 червня 2021 року; 

- «Методика впровадження курсу «Культура добросусідства» у виховну 

роботу середньої та старшої школи», група № 291-2021, термін проведення з              

14 до 17 червня 2021 року. 

2) перевести освітній процес компетентнісного та діяльнісно-орієнтованого 

вибіркового модуля (кейса) при Миколаївському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти з дистанційного в очний: 

- MOD 338-2021 «Нові форми оцінювання громадянської та соціальної 

компетенції здобувачів освіти», термін проведення 11 червня 2021 року. 

3) перенести роботу груп курсів підвищення кваліфікації керівних та 

педагогічних кадрів, навчально-допоміжного персоналу в галузі освіти при 

Миколаївському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти: 

- групи № 270-2021 «Керівники гуртків, учителі художньо-естетичного 

напряму (хореографія)», запланованої на термін із 11 до 14 травня 2021 року, на 

термін із 17 до 20 травня 2021 року; 

- групи № 131-2021 «Учителі англійської мови», запланованої на термін із 

31 травня до 03 червня 2021 року, на термін із 01 до 04 червня 2021 року; 

- групи № 141-2021 «Учителі української мови і літератури», запланованої 

на термін із 07 до 10 червня 2021 року, на термін із 15 до 18 червня 2021 року. 

2) перенести роботу компетентнісних та діяльнісно-орієнтованих 

вибіркових модулів (кейсів) при Миколаївському обласному інституті 

післядипломної педагогічної освіти: 

- MOD 119-2021 «Лайфхаки в тренінговій діяльності вчителя», 

запланованого на термін із 14 до 18 червня 2021 року, на термін із 22 до                       

25 червня 2021 року; 

- MOD 338-2021 «Нові форми оцінювання громадянської та соціальної 

компетенції здобувачів освіти», запланованого на термін із 14 до 18 червня              

2021 року, на термін 11 червня 2021 року. 

 

2. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою. 
 

 

 

 

Директор                                                                   Василь ШУЛЯР 


