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Керівникам місцевих органів  

управління освітою, керівникам 

закладів дошкільної, загальної 

середньої , фахової передвищої 

та професійно-технічної освіти 

 

Про реєстрацію на навчання 

за програмами підвищення кваліфікації  

 

У зв'язку з пандемією коронавірусу та з метою виконання замовлень на 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників освіти області Івано-

Франківський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

продовжує відкриття груп для навчання за програмою підвищення 

кваліфікації з використанням технологій дистанційного навчання. 

Повідомляємо, що з вересня 2020 року вносимо окремі зміни у модель 

проведення курсів підвищення кваліфікації в Івано-Франківському 

обласному інституті післядипломної педагогічної освіти.  

Так, зменшено тривалість навчання всіх категорій педагогічних 

працівників закладів загальної середньої, професійно-технічної та фахової 

передвищої освіти з 10 днів до 5 днів. Навчання педагогічних працівників 

закладів дошкільної та позашкільної освіти триватиме 10 днів.  

Звертаємо увагу на те, що крім дистанційної (асинхронної) форми 

навчання розпочинається пілотування проведення частини онлайн-занять в 

реальному часі  (синхронна форма) відповідно до розкладу, який для кожної 

групи, буде розміщено на платформі дистанційного навчання. 

У зв'язку з цим просимо керівників закладів освіти забезпечити участь 

педагогічних працівників в синхронному навчанні. 

У разі, якщо педагогічний працівник в силу професійних обов`язків 

(уроки в школі, інші види роботи) не може брати участь в синхронному 

навчанні, педагоги самостійно опрацьовують матеріали курсу, що розміщені 

на платформі дистанційного навчання.  

Детальне роз’яснення для слухачів щодо синхронного навчання буде 

розміщено на платформі дистанційного навчання. 

Таким чином, з 02.10.2020 р. розпочнеться реєстрація  на навчання таких 

педагогічних працівників: 

 

 



- учителі початкових класів (шифр групи: УПК2/25; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 01.10-05.10; Варіант2; кодове слово: 6k4e2); 

- учителі початкових  класів (шифр групи: УПК3/19; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 01.10-05.10; Варіант3; кодове слово: j7v77); 

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

(шифр групи: УУМ2/10; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 

01.10-05.10; Варіант2;  кодове слово: 4p9u2);  

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

гуртків (шифр групи: УФК5/04; термін очної форми навчання згідно плану-

графіка: 05.10-07.10; Варіант5;  кодове слово:  3b3c3); 

- бібліотекарі закладів освіти(шифр групи: БЗЗСО/04; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 05.10-09.10.;Варіант 1; кодове слово:  gf876); 

- учителі (викладачі) математики, керівники гуртка (шифр УМ1/10; 

термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 05.10-07.10; Варіант1; 

кодове слово:  m2n96); 

- соціальні педагоги (шифр групи: СП3/04; термін очної форми навчання 

згідно плану-графіка: 05.10-07.10;  Варіант 3; кодове слово: f286j ); 

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

групи: УЗЛ5/05; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 05.10-

07.10;Варіант5;  кодове слово: 2g7h4 ); 

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

УАМ2/10; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 05.10-07.10;   

Варіант2; кодове слово:  3g8a3 ); 

- учителі (викладачі) фізики і астрономії, керівники гуртків (шифр групи: 

УФІА1/04; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 05.10-07.10; 

Варіант1;  кодове слово:  2x5d4); 

- керівники закладів загальної середньої освіти (Заклад освіти як простір 

освітніх можливостей) (шифр групи: КЗЗСО4/06; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 05.10-07.10; Варіант 1; кодове слово 8ud89 ); 

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

УНМ4/05; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 05.10-07.10; 

Варіант4; кодове слово:  r954s); 

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

філософії та керівники гуртків (шифр групи: УІСП4/07; термін очної 

форми навчання згідно плану-графіка: 05.10-07.10; Варіант 4; кодове слово: 

5p2f6); 

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

УБЕ1/06; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 05.10-07.10; 

Варіант1;  кодове слово: 994eg); 

- учителі (викладачі) інформатики і інформаційних технологій, 

керівники гуртків (шифр групи: УІІТ2/09; термін очної форми навчання 

згідно плану-графіка: 05.10-07.10; Варіант2; кодове слово: 2bu57); 

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

групи: УГЕ2/06; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 05.10-

07.10; Варіант2;  кодове слово: 8h9f2); 

- учителі початкових  класів (шифр групи: УПК4/22; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 06.10-08.10; Варіант4; кодове слово: 76bc9); 

 



- учителі початкових класів (шифр групи: УПК3/17; термін очної форми 

навчання згідно плану-графіка: 06.10-08.10; Варіант3; кодове слово: 5ff58); 

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

(шифр групи: УУМ1/12; термін очної форми навчання згідно плану-графіка: 

06.10-08.10 ; Варіант1;  кодове слово: 6sk84);  

 

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.  

Списки педагогічних працівників відповідних категорій розміщені 

на сайті інституту у розділі «Дистанційне навчання». 

Початок реєстрації:02.10.2020 р. Завершується реєстрація: 05.10.2020 р. 

Початок навчання:05.10.2020 р.   Завершується навчання для вказаних груп  

09.10.2020 р. 

Інформація про організацію дистанційного навчання за програмами 

підвищення кваліфікації розміщено також  на сайті Інституту.  
 

 
 

Проректор інституту      Л .Я. Шелемей 

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

