План-замовлення
курсів підвищення кваліфікації
в Чернігівському обласному інституті післядипломної
педагогічної освіти імені К.Д. Ушинського на 2018 рік
І. Очна(денна) форма навчання
Директори ЗОШ, заступники директорів ЗОШ
з навчально-виховної роботи
Базові курси
Директори ЗОШ, які викладають предмети природничо-математичного
циклу
Директори ЗОШ, які викладають предмети суспільного-гуманітарного
циклу
Заступники директорів ЗОШ з навчально-виховної роботи, які викладають
предмети суспільно-гуманітарного циклу
Заступники директорів ЗОШ з навчально-виховної роботи, які викладають
предмети природничо-математичного циклу
Новопризначені заступники директорів ЗОШ з навчально-виховної роботи
Заступники директорів ЗОШ з навчально-виховної роботи, які викладають
предмети суспільно-гуманітарного циклу
Заступники директорів ЗОШ з навчально-виховної роботи, які викладають
предмети природничо-математичного циклу
Проблемні курси
Директори ЗНЗ з проблеми «Імідж навчального закладу (управлінський
аспект)»
Директори ЗНЗ з проблеми «Організація і зміст роботи опорної школи як
закладу освіти інноваційного типу»
Дошкільна освіта
Базові курси
Вихователі груп раннього віку
Вихователі ДНЗ (спеціалісти та ІІ категорія)
Вихователі ДНЗ (І, вища категорії)
Завідувачки та вихователі-методисти ДНЗ
Завідувачки та вихователі-методисти ДНЗ, директори НВК
Вихователі логопедичних груп
Інструктори з фізичного виховання
Музичні керівники та хореографи ДНЗ
Учителі початкових класів
Базові курси
Учителі початкових класів (спеціалісти, ІІ категорія)
Учителі початкових класів (І, вища категорії)
Учителі початкових класів зі званням
Учителі початкових класів, які працюють у класах-комплектах
Учителі початкових класів та вихователі ГПД
Вихователі ГПД
Учителі
початкових
класів,
які
працюватимуть
за
новими
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Держстандартами
Цільові курси
Учителі початкових класів, які будуть викладати навчальний предмет
«Інформатика»
Учителі початкових класів, які будуть викладати іноземну мову
Українська мова та література
Базові курси
Учителі української мови та літератури (спеціалісти, ІІ категорія)
Учителі української мови та літератури (І, вища категорії)
Інтегровані курси
Учителі української мови та літератури, російської мови та зарубіжної
літератури
Проблемні курси
Учителі української мови та літератури з проблем:
«Шляхи реалізації соціокультурної лінії в навчанні української мови та
літератури»
«Національно-патріотичне виховання засобами української мови та
літератури»
«Міжпредметні зв’язки на уроках української мови та літератури»
«Використання інноваційних технологій у процесі навчання української
мови та літератури»
Учителі російської мови та зарубіжної літератури
Базові курси
Учителі російської мови та зарубіжної літератури
Інтегровані курси
Учителі російської мови, зарубіжної літератури та художньої культури
Проблемні курси
Учителі російської мови та зарубіжної літератури з проблем:
«Формування комунікативної компетентності школярів у процесі вивчення
російської мови та зарубіжної літератури»
«Компетентнісний підхід до навчання словесних дисциплін»
«Сучасний урок російської мови та зарубіжної літератури: традиції і
новаторство»
«Використання інноваційних технологій у процесі навчання російської
мови та зарубіжної літератури»
Учителі іноземних мов
Базові курси
Учителі англійської мови (спеціалісти, ІІ категорія)
Учителі англійської мови (І та вища категорії)
Учителі німецької мови
Проблемні курси
Учителі англійської мови з проблеми «Комунікативно-когнитивний підхід
у вивченні англійської мови»
Інтегровані курси
Учителі, які викладають дві іноземні мови (англійська, німецька або
англійська, французька)
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Учителі-нефахівці, які викладають іноземну мову (французьку, німецьку
мову)
Учителі історії та правознавства
Базові курси
Учителі історії
Учителі історії ( спеціалісти, ІІ категорія)
Учителі історії (І та вища категорії)
Інтегровані курси
Учителі історії, основ правознавства та предмета «Людина і світ»
Учителі історії, етики та основ правознавства
Проблемні курси
Учителі історії з проблеми «Формування ключових предметних
компетентностей»
Учителі математики
Базові курси
Учителі математики
Учителі математики (спеціалісти, ІІ категорія)
Учителі математики (І та вища категорії)
Інтегровані курси
Учителі математики, фізики та астрономії
Учителі математики, фізики та інформатики
Учителі математики та інформатики
Учителі математики та економіки
Проблемні курси
Учителі математики з проблеми «Підготовка учнів до олімпіад»
Учителі інформатики
Базові курси
Учителі інформатики (I, вища категорія)
Учителі інформатики (спеціаліст, II категорія)
Учителі інформатики, які викладають інформатику в основній школі за
новою програмою (однотижневі)
Проблемні курси – 1 тиждень
«Основи алгоритмізації та програмування»
«Підготовка учнів до олімпіад з інформатики та інформаційних
технологій»
«Основи баз даних»
Учителі фізики
Базові курси
Учителі фізики та астрономії
Інтегровані курси
Учителі фізики, математики
Учителі фізики, трудового навчання та креслення
Учителі фізики, астрономії та природознавства
Учителі хімії
Базові курси
Учителі хімії
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Інтегровані курси
Учителі хімії, біології та екології I та II категорії
Учителі хімії, біології та екології I та вищої категорії
Учителі хімії, біології та екології
Учителі хімії, біології та природознавства
Учителі хімії, біології та основ здоров’я
Учителі хімії, біології та географії
Учителі біології
Базові курси
Учителі біології
Інтегровані курси
Учителі біології, географії та основ здоров’я
Учителі біології, екології та природознавства
Учителі географії
Базові курси
Учителі географії
Інтегровані курси
Учителі географії, біології, природознавства
Учителі географії, біології та основ здоров’я
Учителі географії, біології та хімії
Учителі географії, біології та економіки
Учителі географії, біології та екології
Учителі географії та економіки
Учителі географії, економіки та основ здоров’я
Учителі географії та історії
Учителі географії, історії та основ здоров’я
Учителі географії, історії та економіки
Учителі економіки
Базові курси
Учителі економіки
Інтегровані курси
Учителі економіки та географії
Учителі економіки та математики
Учителі економіки, географії та природознавства
Учителі фізики, математики та економіки
Учителі основ здоров’я
Базові курси
Учителі основ здоров’я
Проблемні курси – 1 тиждень
Учителі основ здоров’я «Захисти себе від ВІЛ»
Учителі основ здоров’я «Вчимося жити разом
Учителі трудового навчання
Базові курси
Учителі трудового навчання, технологій (технічні види праці) та креслення
Учителі трудового навчання, технологій (обслуговуючі види праці) та
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креслення
Учителі трудового навчання, технологій (класи, що не поділяються) та
креслення
Учителі технологій (профільне, професійне навчання) та креслення
(викладачі та майстри виробничого навчання(автосправи) МНВК)
Проблемні курси – 1 тиждень
Керівники, заступники керівників та відповідальні особи з питань охорони
праці та безпеки життєдіяльності установ, закладів освіти
Учителі фізичної культури
Базові курси
Учителі фізичної культури
Учителі предмета «Захист Вітчизни»
Учителі фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни»
Інтегровані курси
Учителі фізичної культури, предмета «Захист Вітчизни» та керівники гуртків
спортивно-туристичного напряму
Проблемні курси – 1 тиждень
Учителі фізичної культури з методики викладання футболу
Учителі музичного мистецтва
Базові курси
Учителі музичного мистецтва та мистецтва
Учителі образотворчого мистецтва
Базові курси
Учителі образотворчого мистецтва та мистецтва
Інтегровані курси
Учителі образотворчого мистецтва та керівники гуртків декоративновжиткового мистецтва
Учителі музичного мистецтва та керівники гуртків вокально-хорового співу
Учителі музичного, образотворчого мистецтв, мистецтва та художньої
культури
Учителі музичного мистецтва, мистецтва та керівники гуртків (музичноестетичний напрямок)
Учителі художньої культури
Учителі художньої культури
Виховна робота
Передатестаційні курси
Заступники директорів з виховної роботи
Директори (методисти) позашкільних навчальних закладів та керівники
гуртків
Керівники гуртків ПНЗ технічної творчості (спортивно-технічний та
інформаційно-технічний профілі)
Педагоги-організатори
Проблемні курси
Заступники директорів з виховної роботи з проблеми «Запобігання проявав
агресії та антисоціальної поведінки в підлітковому та молодіжному
середовищі»
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Передатестаційні курси
Керівники гуртків позашкільних навчальних закладів таких напрямків:
→ спортивно-туристичний, туристично-краєзнавчий
→ художньо-естетичний
→ декоративно-вжитковий
→ музично-естетичний, хореографічний, акомпаніатори
→ музично-естетичний, акомпаніатори, культорганізатори
→ художньо-естетичний, декоративно-вжитковий
→ спортивно-туристичний
- спортивно-туристичний
- технічної творчості
- туристсько-краєзнавчий
- еколого-натуралістичний
- літературно-мистецький
- військово-патріотичний
- соціально-реабілітаційний
- інформаційно-технічний
Акомпаніатори та культорганізатори
Шкільні бібліотекарі
Базові курси
Шкільні бібліотекарі
Практичні психологи
Базові курси
Практичні психологи та учителі психології ЗОШ, ПТНЗ, вузів І-ІІ р.а., ПНЗ,
МНВК
Практичні психологи, соціальні педагоги та учителі психології ЗОШ, ПТНЗ,
ПНЗ, МНВК
Практичні психологи ДНЗ, НВК та навчально-реабілітаційних центрів
Практичні психологи та учителі психології ЗОШ, ПТНЗ, ПНЗ, МНВК
(тижневі)
Проблемні курси – 1 тиждень
Практичні психологи та соціальні педагоги ЗОШ, ПТНЗ з впровадження
профілактичної програми «Особиста гідність. Безпека життя.
Громадська позиція»
Практичні психологи з проблеми «Основи психологічного консультування»
Практичні психологи ДНЗ, НРЦ з проблеми «Психологічний супровід дітей
в умовах інклюзивної освіти»
Практичні психологи з проблеми «Теоретичні та практичні аспекти
супервізії»
Практичні психологи та соціальні педагоги з проблеми «Дорослішай на
здоров’я»
Практичні психологи та соціальні педагоги ЗОШ з проблеми «Базові
навички медіатора в навчальному закладі. Забезпечення участі жінок і дітей
у вирішенні конфліктів та миробудуванні»
Практичні психологи з проблеми «Навички кризового консультування та
формування стресостійкості»
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Інтернатні заклади та інклюзивне навчання
Базові курси
Вихователі ЗОШ – інтернатів, гуртожитків ПТНЗ, санаторіїв, притулків для
неповнолітніх
Вихователі спеціальних ЗОШ-інтернатів та НРЦ
Учителі - логопеди
Учителі - дефектологи
Педагогічні працівники, які працюють в інклюзивних класах(групах) та
здійснюють навчання учнів за індивідуальною формою навчання
Педагогічні працівники різного фаху – 1 тиждень
Тренінг-практикум за програмою «Intel – навчання для майбутнього»
Учителі, які викладають інформатику у початкових класах
Тренінг особистісного зростання
Організація роботи з розв’язання проблеми насильства в школі
Вихователі для супроводу у шкільному автобусі
Разом денна форма навчання:
ІІ. Очно-дистанційна форма навчання
Вкажіть кількість учителів, якого фаху будуть підвищувати кваліфікацію.
Плануємо підвищувати кваліфікацію за такими напрямами:
Напрям підвищення кваліфікації
Вихователі ДНЗ
Учителі початкових класів та вихователі ГПД
Учителі української мови та літератури
Учителі художньої культури
Учителі російської мови та зарубіжної літератури
Учителі англійської мови
Учителі історії та правознавства
Учителі математики та фізики
Учителі хімії та біології
Учителі природознавства та екології
Учителі географії та економіки
Учителі трудового навчання, технології та креслення
Учителі основ здоров’я
Практичні психологи, соціальні педагоги та учителі психології
Заступники директорів шкіл з виховної роботи
Педагоги-організатори
Учителі фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни»
Учителі музичного мистецтва, мистецтва та художньої культури
Учителі образотворчого мистецтва, мистецтва та художньої культури
Керівники гуртків
Разом за очно-дистанційною формою навчання:
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ІІІ. Очно-заочна форма навчання
Вкажіть кількість учителів, якого фаху будуть підвищувати кваліфікацію.
Плануємо підвищувати кваліфікацію за такими напрямами:
Напрям підвищення кваліфікації
Вихователі ДНЗ
Учителі початкових класів та вихователі ГПД
Учителі української мови та літератури
Учителі художньої культури,мистецтва
Учителі російської мови та зарубіжної літератури
Учителі англійської мови
Учителі історії та правознавства
Учителі математики та фізики
Учителі хімії та біології
Учителі природознавства та екології
Учителі географії та економіки
Учителі трудового навчання, технології та креслення
Учителі основ здоров’я
Практичні психологи, соціальні педагоги та учителі психології
Директори (методисти) ПНЗ та керівники гуртків
Шкільні бібліотекарі
Заступники директорів шкіл з виховної роботи
Педагоги-організатори
Учителі фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни»
Учителі музичного мистецтва, мистецтва та художньої культури
Учителі образотворчого мистецтва, мистецтва та художньої культури
Керівники гуртків
Разом за очно-заочною формою навчання:
ІV. Очно-заочна накопичувальна (пролонгована) форма навчання
Вкажіть напрям підвищення кваліфікації та кількість учителів

Разом накопичувальна:
Просимо додати напрями курсів, яких немає у цьому переліку

Всього:(очна)денна форма навчання + очно-дистанційна + очно-заочна +
накопичувальна) = 00+00+00+00=00
Всього педагогічних працівників міста(району), ОТГ
Замовлення на 2018 рік до педагогічного колективу (%)

