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Керівникам місцевих органів 
управління освітою

Завідувачам районних (міських) 
методичних кабінетів

Керівникам закладів освіти

У зв’язку з тим, що Закарпатська область є регіоном із значним 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 (протокол № 32 позачергового 
засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та 
надзвичайних ситуацій від 21.09.2020 року), погіршенням епідемічної ситуації 
щодо поширення COVID-19 на окремих адміністративно-територіальних 
одиницях області (протокол №19 позапланового засідання регіональної комісії з 
питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 
11.09.2020 p.), рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників в умовах карантинних 
обмежень з використанням технологій дистанційного навчання (лист № 1/11- 
5026 від 27.07.2020 p.), а також непередбачуваністю станом на сьогодні ситуації 
щодо поширення вірусного захворювання упродовж жовтня підвищення 
кваліфікації педагогічних та керівних кадрів закладів освіти Закарпатським 
інститутом післядипломної педагогічної освіти здійснюватиметься за 
дистанційною формою до 06 листопада 2020 р.

Порядок організації навчання слухачів, зареєстрованих на курси на 
вересень 2020 p., наступний:

1. Зі слухачами контактує керівник курсів за номером телефону, вказаним 
під час реєстрації. У разі відсутності чи недійсності номера телефону слухача, 
прохання звернутися до керівника курсів для підтвердження своєї участі у 
підвищенні кваліфікації за номером телефону, вказаним у таблиці контактних 
даних керівників курсів, розміщених на веб-сайті інституту
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(http://zakinppo.orR.ua/zagalni-novi ni/5776-roziasnennia-schodo-pidvischennia- 
kvalifikacii-za-distanciinoiu-formoiu-navchannja) .

2. До 12.00 першого дня курсів слухачам необхідно надіслати на 
електронні адреси керівників курсів наступне:

подання або наказ про зарахування педагогічного працівника на курси;
особисту електронну адресу, на яку буде надіслано відповідні навчальні 

матеріали освітньої програми протягом першого дня курсів.
Навчальні матеріали необхідно опрацювати до 15.00 третього дня курсів.
3. У третій день курсів з 15.30 на головній сторінці сайту інституту буде 

відкрито доступ до онлайн-тестування (за навчальною програмою, яку слухач 
опрацював під час курсів). Результат складання тесту буде „видимим” для 
слухача. У разі бажання покращити особистий результат надається додатково ще 
одна спроба.

4. За результатами тестового контролю (за умови не менше 60% 
правильних відповідей) слухач одержить свідоцтво про підвищення кваліфікації, 
яке буде надіслано на особисту електронну пошту.

У випадку урядових рішень щодо продовження карантину на території 
України та змін на їх підставі плану і порядку підвищення кваліфікації, а також 
випадку можливих змін порядку проходження курсів за дистанційною формою 
навчання в інституті будемо інформувати додатково.
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