
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ 

Івано-Франківської обласної державної адміністрації  

Івано-Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

17.06.2020 №01/403                               76018, Україна, м. Івано-Франківськ, пл. Міцкевича, 3 

тел. (факс) (0342) 53-23-87,  

       тел.: (0342) 53-24-93 

       mail@oippo.if.ua 

 

Керівникам місцевих органів  

управління освітою, 

закладів загальної середньої , 

фахової передвищої та 

професійно-технічної освіти 

 

Про реєстрацію на навчання   

за дистанційною формою  

 

З метою  виконання замовлень  на підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти області інститут продовжує відкриття  груп для 

навчання за дистанційною формою. 

Так з 18.06.2020 р. розпочнеться реєстрація на навчання таких 

педагогічних працівників: 

- учителі (викладачі), інструктори фізичної культури та ЛФК, керівники 

гуртків (шифр групи: УФК5/02; термін очної форми навчання згідно плану-

графіка: 04.06-09.06; Варіант5)  кодове слово: 4x8p1; 

- учителі (викладачі) української мови і літератури, керівники гуртка  

(шифр групи: УУМ1/09; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 

15.06-17.06; Варіант1), кодове слово: d698o ; 

- учителі (викладачі) української мови і літератури, керівники гуртка 

(шифр групи: УУМ4/05; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 

04.05-06.05; Варіант4)  кодове слово: z07v1; 

- учителі (викладачі) української мови і літератури, керівники гуртка 

(шифр групи: УУМ2/08; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 

18.06-22.06; Варіант2)  кодове слово: 51on3; 

- учителі (викладачі) математики, керівники гуртка (шифр групи: 

УМ3/06; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 10.06-12.06; 

Варіант 3) кодове слово: 6t34r; 

- учителі початкових  класів (шифр групи: УПК3/12; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 10.06-12.06;  Варіант 3) кодове слово: 905mo; 

- учителі початкових  класів  (шифр групи: УПК1/13; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 26.05-28.05; Варіант1;  кодове слово: 4c4g0 ; 

- учителі початкових  класів (шифр групи: УПК2/15; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 07.05-12.05; Варіант2; кодове слово: e66y0; 

 

 



- учителі початкових  класів (шифр групи: УПК4/15; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 15.06-17.06; Варіант4) кодове слово:  e521m; 

- учителі початкових  класів (шифр групи: УПК5/11; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 13.05-15.05;  Варіант 5)  кодове слово: 

a988m; 

- соціальні  педагоги,  керівники гуртка  (шифр групи: СП3/02; термін 

очної форми навчання згідно плану-графіка: 04.05.-06.05;  Варіант 3)  кодове 

слово: 161ks; 

- учителі (викладачі) англійської мови, керівники гуртка (шифр групи: 

УАМ3/07; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 01.06-03.06; 

Варіант3), кодове слово: 3z15h); 

- учителі (викладачі) біології і екології, керівники гуртків (шифр групи: 

УБЕ3/03; термін очної форми навчання згідно плану-графіка:  15.06-17.06;  

Варіант3)  кодове слово:  p031h; 

- учителі (викладачі), географії і економіки, керівники гуртка (шифр 

групи: УГЕ3/04; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 15.06-

17.06; Варіант3) кодове слово: 797cv; 

- учителі (викладачі) зарубіжної літератури, керівники гуртка (шифр 

групи: УЗЛ2/05; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 23.06-

25.06;  Варіант2)  кодове слово: 3f28p; 

- учителі (викладачі) інформатики і інформаційних технологій, 

керівники гуртків (шифр групи: УІІТ2/07; термін очної форми навчання 

згідно плану-графіка: 15.06-17.06; Варіант2) кодове слово 90z6e; 

- учителі (викладачі) історії, правознавства, громадянської освіти, 

філософії та керівники гуртків (шифр групи: УІСП2/06; термін очної 

форми навчання згідно плану-графіка: 15.06-17.06;  Варіант 2), кодове слово: 

e798x; 

- учителі (викладачі) математики, керівники гуртка (шифр групи: 

УМ1/07; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 18.06-22.06; 

Варіант 1) кодове слово: 57j6m; 

- заступники директорів ЗЗСО з виховної роботи (шифр групи: 

ЗДВР1/03; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 04.05-06.05; 

Варіант 1) кодове слово: 99k1b; 

- учителі (викладачі) хімії, керівники гуртка (шифр групи: УХ3/04; 

термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 18.05-20.05; Варіант3) 

кодове слово: 6f8p3; 

- учителі (викладачі), інструктори фізичної культури та ЛФК, 

керівники гуртків (шифр групи: УФК4/07; термін очної форми навчання 

згідно плану-графіка: 26.05-28.05; Варіант4)  кодове слово: 615tc; 

- асистенти вчителів інклюзивних класів ЗЗСО (шифр групи: 

АВІ3/03; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 21.05-25.05; 

Варіант3),  кодове слово:  4u22g; 

- учителі (викладачі) німецької мови, керівники гуртка (шифр групи: 

УНМ3/02; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 07.05-12.05; 

Варіант3),  кодове слово:  e900y; 

- учителі (викладачі) німецької мови, керівники гуртка (шифр групи: 

УНМ4/03; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 18.05-20.05; 

Варіант4),  кодове слово:  m98h7; 

 



- керівники закладів загальної середньої  (Ефективне управління ЗЗСО в 

умовах освітніх трансформацій) (шифр групи: КЗЗСО2/05; термін очної 

форми навчання згідно плану-графіка: 04.05-06.05;  Варіант 1) кодове слово: 

d7b25; 

- учителі (викладачі)  образотворчого мистецтва, мистецтва, художньої 

культури, керівники гуртків (шифр групи: УОМ4/01; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 21.05-25.05; Варіант4) кодове слово: 07g3h; 

- учителі (викладачі) природознавства, керівники гуртка (шифр групи: 

УП1/06; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 18.05-20.05; 

Варіант1) кодове слово: 9n9z6; 

- педагоги-організатори (шифр групи: ПО3/03; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 21.05-25.05; Варіант 3),   кодове слово: a206c; 

- учителі (викладачі) трудового навчання, технології (технічні види 

праці), майстри виробничого навчання, креслення, керівники гуртків 

(шифр групи: УТНТО6/02; термін очної форми навчання згідно плану-

графіка: 04.06-09.06, Варіант 6) кодове слово: 3y65k; 

- учителі (викладачі) основ здоров'я, керівники гуртка (шифр групи: 

УОЗ2/02; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 21.05-25.05;  

Варіант 2)  кодове слово: 1az76; 

 

Нагадуємо, що основною умовою для реєстрації на дистанційну форму 

навчання є наявність у педагогічних працівників власної електронної 

адреси. 

Реєстрація педагогічних працівників на дистанційну форму навчання 

проводиться на платформі Moodle «Дистанційне навчання»  за посиланням:  

https://dn.ippo.if.ua/ 

Далі на сайті дистанційного навчання Івано-Франківського ОІППО 

потрібно вибрати «Порядок реєстрації на курси» і  діяти за вказаним 

алгоритмом. 

Групи на дистанційне навчання формуються шляхом повторної 

реєстрації педагогів відповідно до списків груп, що раніше сформовані на 

онлайн платформі «Підвищення кваліфікації в Івано-Франківському 

ОІППО».  

Для реєстрації у групу за дистанційною формою навчання педагогічний 

працівник у реєстраційну форму має ввести кодове слово для цієї групи. 

Кодові слова для груп вказані вище у переліку груп.  

Для зручності при реєстрації рекомендуємо педагогічним працівникам 

копіювати кодові слова з цього листа. У зв’язку з цим просимо керівників 

закладів освіти інформувати педагогічних працівників про кодові слова в 

текстовому форматі. 

(УВАГА! Кодові слова не передавати педагогам, яких немає у списках). 

НАГОЛОШУЄМО, що на платформі дистанційного навчання 

реєструються тільки ті особи, які уже є зареєстровані на платформі 

«Підвищення кваліфікації в Івано-Франківському ОІППО». 

У разі виробничої необхідності  можна вносити зміни у список 

зареєстрованих педагогічних працівників на онлайн платформі «Підвищення 

кваліфікації в Івано-Франківському ОІППО», але лише до початку 

навчання групи. Саме цей список (із можливими змінами) використовується 

для підтвердження реєстрації на платформі дистанційного навчання.  

https://dn.ippo.if.ua/


Списки педагогічних працівників відповідних категорій розміщені 

на сайті інституту у розділі «Дистанційне навчання».  

Початок реєстрації: 18.06.2020 р. Завершується реєстрація: 22.06. 2020 р. 

Початок навчання: 22.06.2020 р.    Завершується навчання для вказаних груп 

30.06.2020 р.  

Інформація про організацію дистанційного навчання за програмами 

підвищення кваліфікації розміщено також  на сайті Інституту.  
 

 

Ректор інституту      Роман Зуб’як 


