
 

У К Р А Ї Н А 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

ОДЕСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ УДОСКОНАЛЕННЯ ВЧИТЕЛІВ 

 

НАКАЗ 
 

«30 »  09  2016 року                 м. Одеса                               № 01-2/144   

 

Про заходи  щодо впровадження 

дистанційних форм  

підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників області 

засобами освітнього інтернет-порталу 

«Освіта Одещини» 

 

З метою виконання плану дій  щодо розбудови освітнього                 

інтернет-порталу «Освіта Одещини» (наказ ООІУВ 01-2/160 від 03.11.2015р. 

Про виконання наказу Департаменту освіти і науки Одеської обласної 

державної адміністрації від 28.09.2015 р. № 260-ОД «Про виконання рішення 

колегії Департаменту освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації» від 22.12. 2014 р. протокол №4/3 «Про створення освітнього 

Інтернет-порталу інформаційних ресурсів  Одеської області «Освіта 

Одещини»), враховуючи схвалені Вченою радою інституту (протокол № 2/3 

від 30.03. 2016 р.) та затверджені наказом інституту № 01-2/76                             

від 31.03.2016р. Положення про організацію очно-дистанційного підвищення 

кваліфікації керівних та педагогічних кадрів при Одеському обласному 

інституті удосконалення вчителів, Норми часу для обліку навчальної та 

науково-педагогічної роботи співробітників інституту при організації 

навчального процесу  за технологіями дистанційного навчання, зважаючи на 

актуальність впровадження дистанційних форм підвищення кваліфікації 

педагогічних кадрів області 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Завідувачам кафедр, науково-методичних центрів,  науково-методичних 

лабораторій, відділів: 

 

1.1. До 15.11.2016 року  завершити наповнення сайтів  підрозділів на 

платформі освітнього   інтернет-порталу «Освіта Одещини». 



1.2. До 01.11.2016 року надати пропозиції щодо переліку і навчальних   

планів очно-дистанційних курсів підвищення кваліфікації  

окремих категорій педагогічних працівників на 2017 рік. 

 

1.3. До 01.01.2017 року завершити роботу зі створення електронного 

контенту  до навчальних програм  очно-дистанційних курсів на 

2017 рік. 

 

2. Затвердити склад тьюторів для супроводу очно-дистанційних курсів 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів на 2017 рік (додаток 1). 

 

3. Затвердити графік навчання співробітників інституту з питань 

використання інструментів порталу  «Освіта Одещини» при організації 

дистанційного навчання (додаток 2). 

 

4. Заступнику директора з наукової роботи (Демченко Д.М.) , завідувачу 

центром інформаційно-комунікаційних технологій та дистанційної 

освіти  (Пєрлов І.Р.) до 01.11.2016 р. забезпечити розробку проекту 

положення про діяльність тьютора при проведенні дистанційних форм 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

 

5.  Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора                     

з питань зовнішнього тестування, моніторингу якості освіти та 

інформаційних технологій Богатого Ю.В. 

 

 

 

В.о. директора інституту      Ю.В. Богатий 



Додаток 1 

до  наказу ООІУВ 

«30»09. 2016р. №01-2/144 

 

Склад тьоюторів 

Одеського обласного інституту  

удосконалення вчителів 

на 2017 рік 

 

1. Топор А. О. - завідувач науково-методичного центру моніторингу якості 

освіти 

2. Килівник О.В. - старший викладач психолого-педагогічної та                              

корекційної освіти 

3. Шевченко Н.М. - методист науково-методичного центру інформаційно-

комунікаційних технологій  та дистанційної освіти 

4. Медвідь А.А. - методист науково-методичного центру інформаційно-

комунікаційних технологій  та дистанційної освіти 

5. Тарасенко С.О.   - методист науково-методичного центру інформаційно-

комунікаційних технологій  та дистанційної освіти 

6. Сіваєва Я.Я. - методист науково-методичної лабораторії історичної, 

правової та громадянської освіти 

7. Тертична І.П. - завідувач науково-методичної лабораторії  географії та 

економіки 

8. Чебаненко Н.О. - методист науково-методичної лабораторії математики та 

інформатики 

9. Гапонова О.Ю. - старший викладач кафедри природничо-математичних 

дисциплін  та інформаційних технологій 

10. Бабіч Г.Г. - методист науково-методичного центру  післядипломної 

освіти вчителів іноземних мов 

11. Поліщук Л.В. - методист науково-методичної лабораторії  природничих 

дисциплін, основ здоров’я та безпеки життєдіяльності   

12. Романова Ж.І. - завідувач науково-методичної лабораторії проблем освіти в 

інтернатних закладах  

 

       

 

  Заступник директора              Ю.В. Богатий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до  наказу ООІУВ 

«30» 09. 2016р. № 01-2/144 

 

 

Графік 

навчання співробітників інституту  

з питань використання інструментів 

порталу «Освіта Одещини» при організації дистанційного навчання  

 

 

 

 

Назва підрозділу  

чи категорії  

співробітників 

Дата проведення Час і місце 

проведення 

Відповідальні 

1. Тьютери 04.10.2016 1400 - 1730 

пров. Нахімова,8 

каб. 12 

Пєрлов І.Р. 

2. Кафедра менеджменту  

і розвитку освіти та 

центри підпорядковані 

кафедрі  

11.10.2016 1400 - 1600 

пл. Михайлівська,17 

Пєрлов І.Р. 

3. Кафедра природничо-

математичних 

дисциплін та 

інформативних 

технологій 

та центри 

підпорядковані кафедрі 

13.10.2016 1400- 1600 

пл. Михайлівська,17 

Пєрлов І.Р. 

4. Кафедра суспільно-

гуманітарної освіти 

20.10.2016 1400- 1600 

пл. Михайлівська,17 

Пєрлов І.Р. 

5. Кафедра психолого-

педагогічної та 

корекційної освіти 

та центри 

підпорядковані кафедрі 

14.10.2016 1400 - 1730 

пров. Нахімова,8 

каб. 12 

Пєрлов І.Р. 

 

За окремим графіком відділи та центри: відділ організації підвищення 

кваліфікації; науково-методична лабораторія мов і літератур національних 

меншин;  науково-методичний центр післядипломної освіти вчителів іноземних 

мов; центр роботи з обдарованими дітьми. 
 

 

 

Заступник директора                 Ю.В. Богатий 


