
БЛАНК ЗАМОВЛЕННЯ
на підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Хотінська ОТГ
(назва міста, району)

на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки на  2018 рік
ФАХОВІ КУРСИ

– за очною формою навчання  

№
з/п

Напрямок 
курсів

ПІП педагогів

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ (ЗНЗ): ЗОШ, ССШ, НВК, гімназії, ліцеї, ЗОШ-інтернати
1 Учителі української мови та літератури («спеціалісти»)
2 Учителі української мови та літератури (ІІ категорія)
3 Учителі української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури  
4 Учителі російської мови та зарубіжної літератури («спеціалісти») 
5 Учителі російської мови та зарубіжної літератури (ІІ категорія) 
6 Учителі російської мови та зарубіжної літератури, української мови та літератури (19.02-02.03) Коваленко Лариса

Іванівна (Хотінська сш)
(19.02-02.03)

7 Учителі англійської мови  («спеціалісти»)
8 Учителі англійської мови  (ІІ категорія)
9 Учителі німецької мови  («спеціалісти», ІІ категорія):
10 Учителі французької мови  («спеціалісти», ІІ категорія)
11 Учителі історії та суспільних дисциплін («спеціалісти», ІІ категорія)
12 Учителі математики («спеціалісти», ІІ категорія) 
13 Учителі математики, фізики, астрономії
14 Учителі математики, фізики та астрономії, інформатики Пономаренко Олеся

Олегівна (Хотінська сш)
(24.09-05.10)

15 Учителі фізики та астрономії  («спеціалісти», ІІ категорія)
16 Учителі фізики та астрономії, математики 
17 Учителі фізики та астрономії, математики, інформатики 
18 Учителі інформатики, математики, фізики, астрономії
19 Учителі біології, природознавства («спеціалісти», ІІ категорія)
20 Учителі біології, природознавства, екології, основ здоровя
21 Учителі біології, хімії, природознавства, екології



22 Учителі хімії («спеціалісти», ІІ категорія)
23 Учителі хімії, біології, природознавства 
24 Учителі географії та економіки, предмету «Рідний край» («спеціалісти», ІІ категорія)
25 Учителі географії та економіки, біології, природознавства, предмету «Рідний край»
26 Учителі початкових класів («спеціалісти», ІІ категорія)
27 Учителі початкових класів («спеціалісти» з педагогічним  стажем роботи до 10 років)
28 Учителі трудового навчання, креслення, предмету «Технології» («спеціалісти»)
29 Учителі трудового навчання, креслення, предмету «Технології» (ІІ категорія)
30 Учителі трудового навчання, креслення, предмету «Технології», фізичної культури
31 Викладачі трудового навчання, креслення, предмету «Технології» ВНЗ (коледж) ПТНЗ
32 Викладачі професійно-теоретичної підготовки закладів професійно-технічної освіти
33 Учителі фізичної культури («спеціалісти»)
34 Учителі фізичної культури (ІІ категорія)
35 Учителі фізичної культури, трудового навчання, креслення, предмету «Технології»
36 Учителі фізичної культури, трудового навчання, креслення та предмету «Захист Вітчизни»
37 Викладачі фізичної культури ВНЗ (коледж) ПТНЗ
38 Викладачі фізичної культури, керівники спортивних гуртків ВНЗ (коледж) ПТНЗ
39 Практичні психологи ЗНЗ Грабова Надія

Миколаївна(Олексіївська
зош) (16.04-27.04)

40 Практичні психологи ВНЗ (коледж) ПТНЗ

ДОШКІЛЬНІ ЗАКЛАДИ (ДНЗ)
1 Вихователі ДНЗ («спеціалісти»)
2 Вихователі ДНЗ (ІІ категорія) Головченко Тетяна 

Миколаївна (Хотінський 
ДНЗ) (19.03-30.03)
Панченко Юлія 
Олександрівн 
(Хотінський ДНЗ) 
(03.09-14.09)

3 Вихователі ДНЗ («спеціалісти» з педагогічним  стажем роботи до 10 років) Лісниченко Оксана
Іванівна (Хотінський

ДНЗ) (22.10-02.11)
4 Практичні психологи ДНЗ
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 за очно-дистанційною формою навчання
№
з/п

Напрямок 
курсів

ПІП педагогів

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ (ЗНЗ): ЗОШ, ССШ, НВК, гімназії, ліцеї, ЗОШ-інтернати
1 Директори ЗНЗ (природничо-математичного, спортивного, технічного профілів, предмети в початкових класах)
2 Директори ЗНЗ (суспільно-гуманітарного, філологічного, художнього профілів)
3 Директори НВК(природничо-математичного, спортивного, технічного профілів, предмети в початкових класах) Калініна Н.В.

(Степнянська
філія) (19.03-23.03;

23.04-27.04)
4 Директори НВК (суспільно-гуманітарного, філологічного, художнього профілів)
5 Директори  ВНЗ  (коледж)  ПТНЗ  (природничо-математичного,  спортивного,  технічного  профілів,  предмети  в

початкових класах)
6 Директори ВНЗ (коледж) ПТНЗ (суспільно-гуманітарного, філологічного, художнього профілів)
7 Заступники директора з НВР (природничо-математичного, спортивного, технічного профілів, предмети в початкових 

класах)
8 Заступники директора з НВР (суспільно-гуманітарного, філологічного, художнього профілів)
9 Заступники директора з навчальної роботи ВНЗ (коледж) ПТНЗ (природничо-математичного, спортивного, технічного 

профілів, предмети в початкових класах)
10 Заступники директора з навчальної роботи ВНЗ (коледж) ПТНЗ (суспільно-гуманітарного, філологічного, художнього 

профілів)
11 Заступники директора з навчально-виробничої роботи ВНЗ (коледж) ПТНЗ (природничо-математичного, спортивного, 

технічного профілів, предмети в початкових класах)
12 Заступники директора з навчально-виробничої роботи ВНЗ (коледж) ПТНЗ (суспільно-гуманітарного, філологічного, 

художнього профілів)
13 Резерв директорів 
14 Заступники директора з ВР (природничо-математичного, спортивного, технічного профілів, предмети в початкових 

класах)
15 Заступники директора з ВР (суспільно-гуманітарного, філологічного, художнього профілів)
16 Заступники директора з навчально-виховної роботи ВНЗ (коледж) ПТНЗ (природничо-математичного, спортивного, 

технічного профілів, предмети в початкових класах)
17 Заступники директора з навчально-виховної роботи ВНЗ (коледж) ПТНЗ (суспільно-гуманітарного, філологічного, 

художнього профілів)
18 Учителі української мови та літератури (І категорії)
19 Учителі української мови та літератури (вищої категорії) Коротенко Ірина

Василівна
(Хотінська сш)
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(02.04-06.04; 
14.05-16.05)

 Хованська Ліна
Миколаївна

(Олексіївська зош)
(08.10-12.10;
19.11-21.11)

20 Учителі української мови та літератури з оволодінням програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» (за 10-версією)
21 Учителі російської мови та зарубіжної літератури (І категорія) Кульченко Тетяна

Миколаївна
(Кіндратівська

зош) (14.05-18.05;
18.06-20.06)

22 Учителі російської мови та зарубіжної літератури (вища категорія)
23 Учителі російської мови та зарубіжної літератури з програмою «Intel ® Навчання для майбутнього» (за 10-версією)
24 Учителі англійської мови (І категорія)
25 Учителі англійської мови (вища категорія)
26 Учителі англійської мови з оволодінням програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» (за 10-версією)
27 Учителі французької мови (І категорія)
28 Учителі французької мови (вища категорія) 
29 Учителі французької мови з оволодінням програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» (за 10-версією)
30 Учителі німецької мови (І категорія)
31 Учителі німецької мови (вища категорія)
32 Учителі німецької мови з оволодінням програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» (за 10-версією)
33 Учителі математики (І категорія)
34 Учителі математики (вища категорія) Іванченко

Світлана
Володимирівна
(Хотінська сш)

(23.04-27.04;
30.05-01.06)

Чеховська Наталія
Олександрівна
(Кіндратівська

зош) (29.10-02.11;
03.12-05.12)

35 Учителі математики з оволодінням програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» (за 10-версією)
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36 Учителі фізики, астрономії (І категорія)
37 Учителі фізики, астрономії (вища категорія)
38 Учителі фізики, астрономії з оволодінням програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» (за 10-версією)
39 Учителі біології, природознавства (І категорія) Привал Валентина

Володимирівна
(Олексіївська зош)

(10.04-13.04;
21.05-23.05)

40 Учителі біології, природознавства (вища категорія)
41 Учителі біології, природознавства з оволодінням програмою Intel ® «Навчання для майбутнього» 
42 Учителі хімії (І категорія)
43 Учителі хімії (вища категорія)
44 Учителі хімії з оволодінням програмою Intel ® «Навчання для майбутнього»
45 Учителі географії, економіки, предмету «Рідний край» Голонжина Ганна

Сергіївна
(Олексіївська зош)

(24.09-28.09;
29.10-31.10)

46 Учителі географії, економіки, предмету «Рідний край» (вища категорія)
47 Учителі географії, економіки, предмету «Рідний край»з оволодінням програмою «Intel ® Навчання для майбутнього» 
48 Учителі образотворчого мистецтва
49 Учителі образотворчого мистецтва, художньої культури
50 Учителі образотворчого мистецтва з оволодінням програмою Intel ® «Навчання для майбутнього»
51 Учителі музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» 
52 Учителі музичного мистецтва, художньої культури та інтегрованого курсу «Мистецтво»
53 Учителі музики, які викладають теоретичні дисципліни  (навчальних закладів різного типу)
54 Викладачі музики, які викладають теоретичні дисципліни  (навчальних закладів різного типу)
55 Учителі музики, які викладають гру на музичних інструментах та керівники відповідних гуртків  (навчальних закладів

різного типу)
56 Викладачі  музики,  які  викладають  гру  на  музичних  інструментах  та  керівники  відповідних  гуртків   (навчальних

закладів різного типу)
57 Акомпаніатори, концертмейстери (навчальних закладів різного типу)
58 Учителі, викладачі вокально-хорових дисциплін та керівники відповідних гуртків (навчальних закладів різного типу) 
59 Учителі, викладачі театральних дисциплін та керівники відповідних гуртків (навчальних закладів різного типу)
60 Учителі, викладачі хореографічних дисциплін та керівники відповідних гуртків (навчальних закладів різного типу) 
61 Учителі трудового навчання, креслення, предмету «Технології» (технічні види праці) 
62 Учителі трудового навчання, креслення, предмету «Технології» (технічні види праці), з оволодінням програмою Intel ®
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«Навчання для майбутнього»
63 Учителі трудового навчання, креслення, предмету «Технології» (обслуговуючі види праці) 
64 Учителі трудового навчання, креслення, предмету «Технології» (обслуговуючі види праці) з оволодінням програмою

Intel® «Навчання для майбутнього»
65 Учителі  трудового  навчання,  майстри  виробничого  навчання  МНВК,  які  викладають  в  групах  професійного  та

профільного навчання за технологічним напрямком
67 Учителі фізичної культури (І категорія)
68 Учителі фізичної культури (вища категорія)
69 Учителі фізичної культури, керівники спортивних гуртків 
70 Учителі фізичної культури та предмету «Захист Вітчизни»
71 Учителі предмету «Захист Вітчизни»
72 Учителі початкових класів «спеціалісти» з педагогічним  стажем роботи понад 10 років
73 Учителі початкових класів (І категорія) Осіпова Наталія

Іванівна
(Писарівська

філія) (19.02-23.02;
26.03-28.03)

74 Учителі початкових класів (вища категорія)
75 Логопеди ЗНЗ
76 Соціальні педагоги
77 Педагоги – організатори ГрабоваТетяна

Олександрівна
(Хотінська сш)

(22.10-26.10;
26.11-28.11)

78 Вихователі груп продовженого дня Бучна Наталія
Вікторівна

(Хотінська сш)
(03.09-07.09;
08.10-10.10)

79 Вихователі гуртожитків ВНЗ (коледж) ПТНЗ
80 Вихователі ЗОШ – інтернатів
81 Бібліотекарі ЗНЗ
82 Бібліотекарі ВНЗ (коледж) ПТНЗ
83 Кухарі ЗНЗ
84 Сестри медичні ЗНЗ

Дошкільні навчальні заклади (ДНЗ)
8



1 Завідуючі,  вихователі ДНЗ
2 Вихователі-методисти (за посадою), вихователі ДНЗ 
3 Вихователі ДНЗ «спеціалісти»  з педагогічним стажем роботи понад 10 років
4 Вихователі ДНЗ (І категорія)
5 Вихователі ДНЗ (вища категорія)
6 Музичні керівники ДНЗ
7 Інструктори фізичної культури ДНЗ
8 Логопеди ДНЗ
9 Практичні психологи ДНЗ
10 Кухарі ДНЗ
11 Сестри медичні ДНЗ

Позашкільні заклади (ПЗ)
1 Заступники директора, завідуючі відділами ПЗ 
2 Методисти, культорганізатори ПЗ
3 Керівники гуртків технічного напряму
4 Керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму
5 Керівники гуртків декоративно-вжиткового напряму
6 Керівники гуртків соціо-культурного напряму
7 Керівники гуртків туристично-краєзнавчого напряму
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– за дистанційною формою навчання  

№ Напрямок курсів ПІП педагогів
1 Учителі інформатики («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
2 Учителі математики(«спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
3 Учителі української мови та літератури («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
4 Учителі початкових класів («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
5 Учителі географії та економіки («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
6 Учителі фізики та астрономії («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)

7 Учителі англійської мови («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
8 Учителі російської мови та зарубіжної літератури («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
9 Учителі історії та суспільних дисциплін («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії) Бучна Наталія

Вікторівна
(Хотінська сш)

(19.06-19.12)
10 Вихователі ДНЗ («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
11 Учителі біології, природознавства, екології («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
12 Учителі хімії («спеціалісти», ІІ, І, вища категорії)
13 Викладачі української мови та літератури ВНЗ (коледж) ПТНЗ
14 Викладачі української мови та літератури, російської мови та зарубіжної літератури ВНЗ (коледж) ПТНЗ
15 Викладачі російської мови та зарубіжної літератури ВНЗ (коледж) ПТНЗ
16 Викладачі російської мови та зарубіжної літератури, української мови та літератури ВНЗ (коледж) ПТНЗ
17 Викладачі англійської мови ВНЗ (коледж) ПТНЗ
18 Викладачі німецької мови ВНЗ (коледж) ПТНЗ
19 Викладачі французької мови ВНЗ (коледж) ПТНЗ
20 Викладачі історії та суспільних дисциплін ВНЗ (коледж) ПТНЗ
21 Викладачі математики ВНЗ (коледж) ПТНЗ
22 Викладачі математики, фізики, астрономії ВНЗ (коледж) ПТНЗ
23 Викладачі фізики, астрономії ВНЗ (коледж) ПТНЗ
24 Викладачі фізики, астрономії, математики ВНЗ (коледж) ПТНЗ
25 Викладачі інформатики та інформаційних технологій ВНЗ (коледж) ПТНЗ
26 Викладачі біології, природознавства ВНЗ (коледж) ПТНЗ
27 Викладачі біології, природознавства, екології ВНЗ (коледж) ПТНЗ
28 Викладачі хімії ВНЗ (коледж) ПТНЗ
29 Викладачі хімії, біології, природознавства, екології ВНЗ (коледж) ПТНЗ
30 Викладачі географії, економіки ВНЗ (коледж) ПТНЗ
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31 «Соціально-психологічні умови та психологічні детермінанти самоздійснення сучасного педагога» (для 
практичних психологів)

32 «Психологічна компетенція учителя як чинник гуманізації педагогічної діяльності» (для вчителів предметників)
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