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Перелік умовних позначень та скорочень 

 У посібнику використано такі  скорочення:  
ІНП - Індивідуальний навчальний план; 

ЕКНЗ - Електронний кабінет навчального закладу. 

Так названо блоки, які містять важливу інформацію про дії, яких 

користувач, працюючи з Програмою, має уникати. В посібнику подано 

перелік причин виникнення особливих ситуацій та способів їх вирішення. 

 

Загальні відомості про інформаційно-методичну Систему 

Сайт «Система електронної реєстрації слухачів на курси підвищення 

кваліфікації» (далі – Система реєстрації) створено з метою: 

 реєстрації слухачів на курси підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка; 

 побудови індивідуальної освітньої траєкторії кожного педагога. 

 

Вимоги до користувачів  Системи реєстрації 

Програма підтримує стандартні WEB-браузери:  Mozilla Firefox, Opera, 

Chrome, крім старших версій Internet Explorer (не підтримуються). 

 

Для роботи з програмою користувачу необхідні такі вміння: 

– запускати WEB-браузер, відкривати сайт, авторизуватися на сайті 

(вводити логін/пароль); 

– працювати зі стандартними елементами сайтів: меню, сторінками, 

вкладками, кнопками, списками, полями введення даних тощо; 

– працювати з гіперпосиланнями. 
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Вхід на сервер Системи реєстрації  

та авторизація користувача 

 

Для відкриття сайта Системи реєстрації необхідно перейти за посиланням 

http://reg.ippo.kubg.edu.ua  

 

 
 

Для входу в Систему реєстрації необхідно перейти на сторінку «Електронний 

кабінет» та виконати такі дії: 

1. У полі Ім'я користувача або email вказати логін користувача або адресу 

електронної пошти,  за якою було здійснено реєстрацію Електронного кабінету 

навчального закладу (установи). 

2. У полі Пароль  ввести пароль. Замість символів пароля у полі будуть 

відображатись символи «*». 

3. Натиснути клавішу «Авторизація». 

 

 

http://reg.ippo.kubg.edu.ua/
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У випадку, якщо Ви не пам’ятаєте логін/пароль до Електронного кабінету 

навчального закладу,  потрібно натиснути на посилання «Забули пароль?» та, 

керуючись підказками на сайті, відновити дані. Новий пароль або посилання 

для його відновлення надійде на введену Вами адресу електронної пошти 

навчального закладу (якщо така є в Системі). 

 

Електронний кабінет навчального закладу 

 

Після авторизації в Системі реєстрації Ви побачите сторінку Електронного 

кабінету навчального закладу (установи). Під час першого входу в Систему 

реєстрації Ваш кабінет буде порожнім (адже Ви ще не створили  жодного 

Направлення).  

 
Незаповнений інформаційний блок «Адреса (установи) навчального закладу» 

та «Реквізити замовника (одержувача) курсів»  можна (за бажанням) 

редагувати, натиснувши на клавішу «Змінити». Цей блок можна заповнити й 

пізніше - під час першої реєстрації педагога в Системі. 

 

Сторінка «Інформація» 

На цій сторінці розміщено: 

 наказ Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 

15.06.2016 р. №540 «Про підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників і керівників навчальних закладів у 2016/2017 навчальному 

році в Київському університеті імені Бориса Грінченка»; 

 план-графік проведення курсів; 

 інформацію про порядок реєстрації слухачів на курси підвищення 

кваліфікації Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського 

університету імені Бориса Грінченка;  

 відеоінструкцію щодо здійснення реєстрації на курси; 

 текст інструкції для видруку. 
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Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2016-2017 н.р. 

 

З 2016-2017 навчального року, курси підвищення кваліфікації освітян столиці 

зазнають кардинальних змін. Буде запроваджено накопичувальну кредитно-

модульну систему (ECTS), навчальні модулі обиратиме сам педагог (50% від 

загальної кількості). 

Навчальний процес на курсах складатиметься з таких частин:  

 обов’язкової (очна форма навчання, зміст якої відповідатиме основному 

педагогічному навантаженню педагога), що триватиме 5 днів 

(понеділок-п’ятниця). 

 вибіркової у формі лекцій, тренінгів, майстер-класів, подіумних 

дискусій, які буде проведено в другій половині дня). 

  Кожен слухач курсів підвищення кваліфікації виконає випускну роботу, 

тему якої потрібно обрати із запропонованого переліку й зафіксувати під час 

реєстрації на курси. Виконану роботу потрібно надіслати куратору курсів.    

Обрана тема буде зафіксована в направленні.  

 

Таким чином, індивідуальний навчальний план слухача курсів матиме такий 

вигляд: 

 

Розділи 
Що обирає педагог разом 

із керівником/відповідальною 

особою від НЗ 
Кількість кредитів 

1.Обов’язкова 

частина 

термін проходження курсів  Буде зараховано 2.5 кредита 

(ECTS). 

 

 

2.Вибіркова частина 

 

5 модулів із таких підкатегорій: 

 «Додатковий фах» - 2 

модулі по 0.5 кредита 

кожен)*; 

 «Психолого-педагогічний 

блок» - 1 модуль (0.5 

кредита); 

 «Суспільно-гуманітарний 

блок» -1 модуль (0.5 

кредита). 

 «Технології» - 1 модуль 

(0.5 кредита). 

Загалом потрібно обрати 5 

модулів (заходів), за кожен 

із яких буде зараховано  по 

0.5 кредита, разом - 2.5 

кредита   

3.Випускна робота тему й форму виконання 

випускної роботи 

  

1 освітній кредит за успішно 

виконану роботу.  

* Якщо педагог має додаткове навантаження, то з підкатегорії «Додатковий 

фах» він має обрати 2 модулі, зміст яких відповідає  предметам додаткового 

навантаження. 

 

 

 



5 
 

Початок реєстрації 

 

Для реєстрації першого слухача на курси підвищення кваліфікації необхідно 

натиснути клавішу «Реєстрація», що розміщена в головному меню. 

 

 
 

На сторінці «Реєстрація» розміщені розділи: «1. Обов’язкова частина», «2. 

Вибіркова частина» та «3. Випускна робота», також фільтр вибіркових 

заходів (використовується лише для вибору заходів із підкатегорій вибіркової 

частини). 

 
 

Для позначення спеціальності основного педагогічного навантаження 

необхідно перейти в розділ «1. Обов’язкова частина». 
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На сторінці розділу розміщений перелік напрямів, за якими здійснюється 

підвищення кваліфікації. Кожен із напрямів містить перелік спеціальностей. 

 
 

Перелік спеціальностей  за напрямами підвищення кваліфікації 

 
Код 

спец. 
Напрям / Спеціальність 

1. Управління освітнім процесом (УП) 

УП01 Директори, заступники директорів ЗНЗ 

УП02 Керівники , методисти РНМЦ 

УП03 Завідувачі ДНЗ  

УП04 Вихователі-методисти ДНЗ 

2. Дошкільна освіта (ДШ) 

ДШ01 Вихователі дошкільних навчальних закладів 

ДШ02 Вихователі груп  раннього віку ДНЗ 

3. Початкова освіта (ПЧ) 

ПЧ01 Учителі початкових класів, вихователі ГПД 

4. Виховання (ВХ) 

ВХ01 Педагоги-організатори ЗНЗ 

ВХ02 Вихователі груп продовженого дня 

ВХ03 Вихователі загальноосвітніх шкіл-інтернатів 

ВХ04 Учителі фізичної культури 

ВХ05 Тренери-викладачі з видів спорту (ДЮСШ) 

ВХ06 Учителі  музичного мистецтва 

ВХ07 Учителі образотворчого мистецтва, художньої культури 

ВХ08 Музичні керівники ДНЗ 

ВХ09 Інструктори фізичної культури ДНЗ 

ВХ10 Бібліотекарі ЗНЗ 

5. Суспільно-гуманітарна освіта (СГ) 

СГ01 Учителі історії, правознавства та суспільcтвознавчих дисциплін  

СГ02 Учителі,  які викладають предмет "Захист Вітчизни" 
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6. Природничо-математична освіта та технології (ПМ) 

ПМ01 Вчителі математики 

ПМ02 Учителі інформатики та інформаційних технологій 

ПМ03 Учителі фізики, астрономії  

ПМ04 Учителі хімії 

ПМ05 Учителі біології, екології, основ здоров’я 

ПМ06 Учителі географії, економіки, природознавства 

ПМ07 Учителі трудового навчання (технологій) 

 технічні види праці 

 обслуговуючі види праці 

7. Філологічна освіта (ФЛ) 

ФЛ01 Учителі української мови та літератури 

ФЛ02 Учителі зарубіжної літератури  

ФЛ03 Учителі російської мови та літератури 

ФЛ04 Учителі англійської мови 

ФЛ05 Учителі німецької мови 

ФЛ06 Учителі французької мови  

8. Психолого-педагогічна освіта (ПП) 

ПП01 Практичні психологи ЗНЗ 

ПП02 Практичні психологи ДНЗ 

ПП03 Практичні психологи медичних закладів 

ПП04 Соціальні педагоги ЗНЗ 

ПП05 Медичні сестри ЗНЗ 

ПП06 Старші медичні сестри ДНЗ 

ПП07 Педагогічні працівники професійно-технічних навчальних закладів 

9. Спеціальна, інклюзивна освіта (СІ) 

СІ01 Вчителі-логопеди ДНЗ 

СІ02 Вчителі-дефектологи ДНЗ 

СІ03 Вчителі-логопеди ЗНЗ 

СІ04 Вчителі-дефектологи ЗНЗ 

СІ05 Вихователі спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

10. Позашкільна освіта (ПШ) 

ПШ01 Методисти позашкільних навчальних закладів 

ПШ02 Педагоги-організатори  позашкільних навчальних закладів 

ПШ03 Керівники гуртків ЗНЗ, ПНЗ (у тому числі клубів за місцем проживання): 

 художньо-естетичного напряму (хормейстери, педагоги вокальних, 

оркестрових, театральних колективів); 

 художньо-естетичного напряму (хореографи, керівники циркових студій); 

 художньо-прикладного мистецтва; 

 науково-технічного та дослідно-експериментального напрямів; 

 спортивного напряму та туристсько-краєзнавчої роботи; 

 тренери спортивних секцій. 
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Перейшовши на сторінку відповідної спеціальності, Ви зможете обрати 

бажаний термін навчання та натиснути клавішу «Замовити курс». 

 

 
У верхній частині сторінки з’явиться інформаційне повідомлення про те, що 

потрібно вибрати  модулі з розділу «2. Вибіркова частина». 
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Натиснувши на запропоноване посилання «2. Вибіркова частина», Ви 

перейдете до названого вище розділу. 

 

 
Також перейти до даного розділу можна за алгоритмом:  

«Реєстрація»→ «2. Вибіркова частина». 

У розділі  «2. Вибіркова частина» Вам потрібно обрати 5 модулів (заходів), 

за кожен із яких буде зараховано 0.5 кредита.  

Із підкатегорії «Додатковий фах» потрібно обрати 2 модулі (1 кредит), якщо 

освітянин має додаткове педнавантаження, то модулі в даній категорії 

обираються відповідно до предметів додаткового педнавантаження, в іншому 

випадку – обираєте модулі відповідно до основного фаху. 

Із підкатегорії «Психолого-педагогічний блок» необхідно обрати 1 модуль 

(0.5 кредита). 

Із підкатегорії «Суспільно-гуманітарний блок» необхідно обрати 1 модуль 

(0.5 кредита). 

Із підкатегорії «Технології» необхідно обрати 1 модуль (0.5 кредита). 

 

Для зручності вибору модулів можна скористатися фільтром, що розміщений 

у верхній частині сторінки. Наприклад, Вам потрібно обрати з підкатегорії 

«Додатковий фах» модулі для вчителя української мови: на сторінці 

підкатегорії «Додатковий фах» з випадаючого списку «Цільова аудиторія»* 

оберіть «Учителі української мови та літератури». 
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Також можна відфільтрувати заходи за формою проведення 

(очна/дистанційна). 
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*Примітка: у випадаючому списку цільової аудиторії слухачів є перелік «Усі 

категорії слухачів» - зміст модулів, що відповідають цьому переліку, 

адресований усім категоріям педагогічних працівників, тому їх можна обирати, 

незалежно від фаху. 

 

Після того, як із розділу «2. Вибіркова частина» Ви обрали 5 заходів, 

потрібно в головному меню натиснути клавішу «ІНП». Після цього Ви 

перейдете на сторінку кошика Індивідуального навчального плану педагога. 

Уважно переглянувши перелік обраніих заходів, за необхідності відкорегуйте 

ІНП. Якщо реєструватися на котрийсь із заходів ви не бажаєте, натисніть на 

клавішу (х) - видалити, яка знаходиться з лівого боку кожної з позицій. У 

випадку вилучення якогось модуля необхідно знову перейти у відповідний 

розділ/категорію та обрати інший. 

 

 
 

 

Якщо всі необхідні модулі вже обрані, залишилося обрати тему випускної 

роботи. Для цього в нижній частині кошика ІНП є відповідне нагадування. 
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Для вибору теми випускної роботи, необхідно перейти на запропоновану 

сторінку та з випадаючого списку «Теми випускних робіт» обрати бажану. 

 

 

 
Після вибору теми роботи потрібно знову перейти в кошик ІНП, натиснувши в 

головному меню або в боковій панелі клавішу «ІНП». 

На сторінці кошика Індивідуального начального плану Ви зможете 

переконатися, що вага всіх обраних модулів сягає 6.0 освітніх кредитів. Після 

цього, натиснувши відповідну клавішу, потрібно перейти до оформлення 

Направлення.  

 
Після натискання клавіші «Перейти до оформлення» Вас буде 

переадресовано на сторінку перевірки введеної інформації, де необхідно 

зазаначити ПІБ слухача (повністю) в називному відмінку, назву навчального 

закладу, його адресу та контактний телефон. У полі «Додаткова інформація» 

потрібно вказати предмети, з яких педагог має додаткове навантаження, якщо 

таких немає – лишіть це поле незаповненим. 
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Будьте уважні при введенні ПІБ слухача курсів! Надана Вами інформація 

одразу буде використана для замовлення бланка Свідоцтва про підвищення 

кваліфікації, і виправити її буде неможливо. 

Здійснюючи другу реєстрацію (і всі наступні), будьте уважні: поля 

«Прізвище», «Ім’я та по батькові» будуть містити ПІБ слухача, якого ви 

реєстрували перед цим, тому їх необхідно буде змінити. 

 

 
Заповнивши відповідні поля та перевіривши зазначені дані, необхідно 

натиснути «Підтвердити реєстрацію», ця клавіша розміщена в нижній частині 

сторінки після переліку замовлених модулів. 

 

 
 

 

Після реєстрації першого слухача в Електронному кабінеті з’явиться його 

Направлення на курси та перелік обраних ним модулів. 
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При натисканні клавіші «Перегляд» Ви зможете ознайомитися з переліком 

обраних модулів та датами проведення занять. 

Клавіша «Завантажити Направлення (PDF)» дозволить Вам завантажити 

бланк Направлення та роздрукувати його. 
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Усі Направлення після реєстрацій педагогів на курси будуть зберігатися на 

сторінці «Електронний кабінет», тому їх можна буде завантажити та 

роздрукувати в будь-який час. На всі заходи Інституту, на які зареєстрований 

педагог,  він має приходити з роздрукованим бланком Направлення, завіреним 

підписом керівника і печаткою навчального закладу. Після завершення заходу 

бланк Направлення потрібно надати  викладачу чи куратору курсів для підпису. 

Модулі, опрацьовані в дистанційному режимі, будуть зафіксовані в 

Направленні куратором курсів після того, як слухач курсів успішно виконає 

випускну роботу. 

 

Форс-мажорні обставини 

 

Пам’ятайте: внесення змін до Індивідуального навчального плану слухача 

курсів допускається лише за наявності обставин, які унеможливлюють його 

виконання у встановлені терміни. Такі обставини мають бути підтверджені 

відповідними документами. 

Для внесення змін до ІНП слухача, що пов’язані з форс-мажорними 

обставинами, керівництво навчального закладу (установи) має направити 

відповідне Клопотання на ім’я директора Інституту, детальнішу інформацію 

про це можна знайти на сторінці «Зворотній зв’язок».  

За наявності Клопотання та документально підтверджених поважних причин 

(стан здоров’я, сімейні обставини та ін.)  директор Інституту за узгодженням з 

Навчальним відділом може встановити для слухача курсів індивідуальний 

графік підвищення кваліфікації (виконання ІНП). 

Якщо слухач курсів без поважних причин у зазначені строки не виконав 

Індивідуальний навчальний план (або складові ІНП), з навчання на курсах 

підвищення кваліфікації його буде відраховано.  

 

Зв’язок із адміністратором 

 

Для отримання оперативної відповіді з питань реєстрації педагогічних 

працівників на курси підвищення кваліфікації потрібно звертатися на адресу 

електронної пошти: nmc.it.ippo@kubg.edu.ua. 

На розгляд інформації потрібен деякий час. Відповідь буде надіслано на 

вказану Вами електронну адресу. 
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