
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ  ЗМІСТУ ОСВІТИ» 

 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 

Від  02.04.2019  №  22.1/10-1168           
На №  від ________ 

Керівникам  
закладів післядипломної 
педагогічної  освіти,  
Центрів розвитку місцевого   
самоврядування 

Щодо підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників  
опорних шкіл у 2019 році  

          На виконання статті 59 Закону України «Про освіту», враховуючи п. 5 
розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану 
заходів на 2017-2029 роки із запровадження Концепції реалізації державної 
політики» у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська 
школа» від 13 грудня 2017 р. № 903-р, постанови Кабінету Міністрів України 
від 27.02.2019 р. № 130 «Деякі питання надання субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної 
загальної середньої освіти «Нова українська школа», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 17- р «Про додаткові заходи 
щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2018 році» із 
змінами з метою здійснення організаційного забезпечення проведення 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, просимо  до 26.04.2019 
надати інформацію до Інституту модернізації змісту освіти щодо  стану 
організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників, що працюють 



в опорних школах, в тому числі  в опорних школах  в ОТГ (згідно додатку 1) 
на електронну адресу : viddilppo@gmail.com (Гунько Лілія Вікторівна). 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України  від 27.02.2019 р. 
№ 130 «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» кошти  освітньої субвенції з державного 
бюджету  місцевим бюджетам спрямовуються на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа».  

В тому числі на підготовку тренерів-педагогів, супервізорів, 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників, зокрема,  на підвищення 
кваліфікації вчителів, які забезпечують здобуття учнями 5-11(12)  класів 
загальної середньої освіти. 

В.о. директора 
Ю.І.Завалевський

Гунько Л. В.,  044 248-10-35 

mailto:viddilppo@gmail.com


Додаток 1 
до листа ІМЗО 
від  02.04.2019  №  22.1/10-1168 

Організації підвищення кваліфікації педагогічних працівників ОШ 
у 2019 році 

Регіон 
Район 
ОТГ 

Кількість 
ОШ 

Кількість 
ОТГ 

Кількість 
ОШ в ОТГ 

Через 
заклади 
 ППО 

Через інші 
заклади 
(громадські 
організації 
тощо) 

К- ть Наявність 
договору 

К-ть Наявність 
договору 

  Підпис керівника 


