
УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ НОРМАТИВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
03150, м. Київ-150, вул. Антоновича 172, офіс 720. Телефони (044) 528-28-75, (050) 699-64-54; 

E-mail: zou3@ukr.net 
 

18.01.2021 р. № 3/09                                      Міським, ОТГ органам управління освітою, 
Центрам професійного розвитку педагогічних  

працівників  
 

Про підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників  

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

рів України «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-
педагогічних працівників» (№ 800 від 21.08.2019 р.), якою затверджено новий Порядок 
підвищення кваліфікації. Ще однією постановою цього ж органу «Деякі питання 
професійного розвитку педагогічних працівників» (№ 672 від 29.07.2020 р.) прийняте 
Положення про центр професійного розвитку педагогічних працівників. Обидва доку-
менти змінюють існуючу систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

 
Наш Інститут вирішив включитися до виконання названих нормативних актів і 

пропонує себе в якості суб’єкта підвищення кваліфікації. Маючи в статуті відповідні 
види діяльності, Інститут володіє правом надання освітніх послуг. Реалізація наміче-
ного здійснюється через Курси підвищення кваліфікації педагогічних працівників, які 
отримали назву «ІНФО-ШКОЛА».  

 
Підставою для такого кроку стала довготривала (15 років) розробка і впровад-

ження в школах проєкту «Інформаційне забезпечення закладу загальної середньої ос-
віти». Робота склала великий ресурсний багаж для методичного обслуговування вчи-
тельського корпусу та інформаційного забезпечення освітнього процесу. Доробки 
спираються на результати всеукраїнського експерименту за інноваційним проєктом 
«Шкільна електронна бібліотека «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 на розгляд центрів професійного розвитку педагогічних 

працівників тематику курсів «ІНФО-ШКОЛА» для: директорів; заступників з навчаль-
ної роботи; вчителів початкової школи; вчителів-предметників основної і старшої шкіл; 
шкільних бібліотекарів, консультантів (всього 6 курсів, додаються).  

 
Курси платні, можуть забезпечуватися з фінансових джерел школи (за державною 

субвенцією) або особистими коштами слухачів. У першому випадку укладається дого-
вір надання освітніх послуг.  

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. 

 
 



 
Згідно з пунктом.8 Положення про центр професійного розвитку педагогічних 

працівників, просимо ознайомити з цим листом підпорядковані навчальні заклади для 
визначення потреби в окремих курсах. З кожною школою або слухачем укладається 
договір надання послуги. У випадку підготовки узагальненої (по регіону) заявки, 
договір укладається безпосередньо з центром професійного розвитку.  

 
Про своє бажання пройти курсову підготовку слухачі, школи, центри професій-

ного розвитку повідомляють нас заявкою (бланк додається). Заявку слід направити на 
електронну адресу pasport01@ukr.net.  

Телефони для довідок: (067) 474-59-55, (066) 744-07-41. Відповідальний працівник 
Герасименко Ірина Миколаївна. 

 
Додатки:  
1. Тематика курсів з підвищення кваліфікації педпрацівників (6 курсів);  
2. Бланк заявки для проходження курсів. 
  
 
 

Директор                                                Ю.М. Зражевський 
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