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ГЛИБОКОШАНОВНІ КОЛЕГИ! 

 

Просимо Вас до 05 червня 2020 року надіслати заявку на підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти за кошти держбюджету у 2021 році за формою: 

 

№ 

з/р 

Категорія 

слухачів 

Кількість 

слухачів 

Форма 

навчання 

(очна, очно-

дистанційна, 

заочна) 

Орієнтовні 

терміни 

навчання 

1 2 3 4 5 

     

 

Підвищення кваліфікації працівників закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти комунальної та державної форм власності, 

підпорядкованих Міністерству освіти і науки, здійснюється за кошти 

державного бюджету відповідно до державного замовлення, що 

доводиться Національній академії педагогічних наук України.  

Для закладів освіти, які підпорядковані іншим центральним органам 

виконавчої влади та недержавної форми власності, підвищення кваліфікації 

здійснюється за кошти юридичних і фізичних осіб на госпрозрахунковій 

основі. 

Ураховуючи пропозиції НМЦ ПТО та окремих закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, у 2021 році: 

- навчання буде проводитися за місцем, погодженим із замовником (у 

разі необхідності відрядження викладача має бути передбачена оплата 

відрядження за рахунок коштів замовника освітніх послуг); 

- варіативну частину навчальних планів та освітніх програм можна 

корегувати відповідно до побажань, запитів замовника освітніх послуг;  

- усі навчальні модулі освітніх програм підвищення кваліфікації 

включають інноваційне науково-методичне забезпечення, зокрема 

цифрові комплекси, електронні ресурси; 
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- для неформальної та інформальної освіти на освітній платформі БІНПО 

«Профосвіта» PORTA-PROF-STUDIA (режим доступу: profosvita.org) 

представлено тематичні рубрики, які містять бази ресурсів з 

актуальних питань професійного розвитку фахівців, педагогічного 

коучингу, новітніх виробничих технологій за галузями, інноваційних 

технологій навчання та виховання за професіями, цифрових технологій 

в освіті, моніторингу якості підвищення кваліфікації тощо. 

 

Просимо при замовленні за очно-дистанційною формою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-

технічної) освіти за держбюджетом на 2021 рік врахувати достатній рівень 

технічних можливостей та цифрової компетентності для забезпечення 

якісного науково-методичного, цифрового та інформаційного супроводу. 

 

Сподіваємось на творчу інноваційну співпрацю з Вашим закладом у 

2021 році. 

 

 

Директорка                                                                                                               В.В. Сидоренко 


