
Технолого-економічний коледж Білоцерківського НАУ 

Н А К А З 

^ ^ О Л > . Л & У 9 м. Біла Церква 

Про підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників 

У відповідності з вимогами Законів України: «Про освіту», «Про вищу 
освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Типового положення про атестацію 
педагогічних працівників» (із змінами, внесеними наказом МОН України від 
20.10.2011 №1473 та змінами затвердженими наказом МОН України від 
08.08.2013 №1135), Постановою КМУ «Деякі питання підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників» (від 21 серпня 2019 р. № 800) 
та з метою створення умов педагогічним працівникам для підвищення науково-
теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та 
результативності їх педагогічної та науково-методичної роботи, оновлення та 
розширення знань, формування нових професійних компетентностей, засвоєння 
інноваційних технологій, вивчення педагогічного досвіду, сучасного 
виробництва, методів управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки, 
виробництва та перспективами їх розвитку. 
НАКАЗУЮ: 

1. Методисту коледжу Матвієнко В.М. скласти план-графік підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників коледжу на 2019-2020 навчальний рік. 

2. Протягом навчального року пройти підвищення кваліфікації таким 
педагогічним працівникам: Бадіну О. М., Бараненку М. М., Бондаренко О.О., 
Вовк Л. А., Гуртовенку Ю.О., Дуці Н.О. Єрохіній Н.М., Загоруйко О.В., Заяць 
Є.Д., Кліванській О.Я., Матвієнко В.М., Мидловцю М.В., Москаленко Л.Б., 
Ніколаєвич В.І., Однорогу М.А., Пересунько О.Д., Петрашенку М.В., Петрусю 
А.І., Покотилу Д.І., Рой Н.М., Сагдєєвій Ю.А., Старовойтовій А.А., Степанчук 
С.Л., Фучило Л.Д., Хіврич Н.В., Чалій І.Т., Човгун А.М., Штиці Л. І. 

3. Пройти стажування на передових підприємствах галузей - базах 
практики викладачам спецдисциплін: Бараненку М.М., Кліванській О.Я. 

4. Головам циклових комісій організувати проходження підвищення 
кваліфікації та підготовку програм і звітів, заслухати їх на засіданнях циклових 
комісій. 

5. Заступнику директора з навчальної роботи Харчишиній О.М. 
забезпечити звільнення від занять вищезазначених викладачів згідно з графіком 
підвищення кваліфікації. 

6. Викладачам скласти програми і звіти підвищення кваліфікації і здати в 
методичний кабінет та відділ кадрів. 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на методиста коледжу 
Матвієнко В.М. 

В.о.директора коледжу Л.П.Лендрик 


