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12.01.2021 р. № 3/07                                                                                  Директору школи 
                                                                                                         Шкільному бібліотекарю 
Про підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників та шкільних бібліотекарів  

 
ЛИСТ-ЗАПРОШЕННЯ 

 
На виконання Закону України «Про освіту» прийнята постанова Кабінету Мініст-

рів України «Деякі питання кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних праців-
ників» (№ 800 від 21.08.2019 р.), якою затверджено новий Порядок підвищення квалі-
фікації педагогів. Згідно з цим документом наш Інститут виступає як суб’єкт підви-
щення кваліфікації. 

Підставою стала довготривала (15 років) розробка і впровадження у школах про-
єкту «Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої освіти». Робота склала 
великий ресурсний багаж для методичного обслуговування вчительського корпусу та 
інформаційного забезпечення освітнього процесу. Доробки спираються на результати 
всеукраїнського експерименту за інноваційним проєктом «Шкільна електронна біб-
ліотека «ШБІЦ-інфо» (наказ МОН України від 05.08.2014 р. № 900).  

Виокремлюються такі напрями підвищення кваліфікації: розвиток професійних 
компетентностей; використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій; 
розвиток управлінської компетентності.  

 
Цим листом пропонуємо керівникам розглянути тематику курсів з підвищення 

кваліфікації «ІНФО-ШКОЛА» для: директорів; заступників з навчальної роботи; вчи-
телів початкової школи; вчителів-предметників основної і старшої шкіл; шкільних біб-
ліотекарів (5 курсів, див. додаток 1).  

Курси платні, можуть забезпечуватися з фінансових джерел школи (за державною 
субвенцією) або особистими коштами слухачів. У перщому випадку укладається дого-
вір надання освітніх послуг. Маючи в статуті відповідні види діяльності, Інститут воло-
діє правом надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

Для здешевлення вартості і зручності курси поділені на теми зі своїми цінами. Це  
дає можливість слухачам самостійно комплектувати тематику і знижувати вартість кур-
су. Форма занять дистанційна, слухачам надаються всі необхідні матеріали у вигляді 
відеоуроків та друкованих документів. По закінченню видається сертифікат.   

Комунікація зі слухачами ведеться індивідуально, без зарані встановлених строків 
початку і кінця. Часові виміри проходження курсів сторонами узгоджуються. 

 
Просимо ознайомити з цим листом педагогічний колектив для визначення потреби 

в окремих курсах і підготувати заявку за пропонованою формою (додаток 2). Запов-
нений бланк слід направити на електронну адресу: pasport01@ukr.net. Телефони для 
довідок: (067) 474-59-55, (066) 744-07-41 Герасименко Ірина Миколаївна. 

 
Додатки:  
1. Тематика курсів з підвищення кваліфікації педпрацівників (5 курсів);  
2. Бланк заявки для проходження курсів. 
  
 

Директор                                                Ю.М. Зражевський 
 

 

mailto:pasport01@ukr.net


Додаток 2 до листа від 12.01.2021 р. № 3/07 
 
 

БЛАНК ЗАЯВКИ 
з походження курсів підвищення кваліфікації в «ІНФО-ШКОЛІ» 

 
КУРС: 

1. Назва курсу __________________________________________ 
 
2. Кому призначені ______________________________________ 
 
3. Теми курсу ___________________________________________  

(вказати номери) 
 
СЛУХАЧ: 

4. Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________  
 
5. Навчальний заклад  ___________________________________________________ 

(область, район, населений пункт, номер школи) 
 

6. Посада ___________________________ 
 

7. Мобільний телефон ________________ 
 

8. Електронна пошта __________________  
 

9. Адреса Укрпошти або Нової пошти _______________________________ 
 
ОПЛАТА: 
 

10. Джерело оплати_________________________________________________ 
(договір чи власні кошти) 

11. Сума __________________________________________________________ 
(вираховується слухачем за наданою тематикою курсу) 

 
 


