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Перелік освітньо-кваліфікаційних програм підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників 

 

 
Керівні кадри навчальних закладів 

 

1. Директори ЗНЗ 

2. Заступники директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ 

3. Заступники директора з виховної роботи 

4. Новопризначені керівники ЗНЗ 

5. Резерв керівних кадрів ЗНЗ 

6. Методисти методичних служб та методисти ПТНЗ ВНЗ І-ІV рівнів акредитації 

 

 

Педагогічні працівники дошкільних навчальних закладів 
 

1.  Завідуючі, вихователі-методисти ДНЗ 

2.  Вихователі ДНЗ 

3.  Вихователі логопедичних груп ДНЗ 

4.  Вихователі груп раннього віку ДНЗ 

5.  Музичні керівники ДНЗ 

6.  Інструктори фізкультури дошкільних навчальних закладів 

 

Педагогічні працівники позашкільних навчальних закладів 
 

1.  Методисти  та керівники гуртків туристсько-краєзнавчого напряму  

2.  Методисти та керівники гуртків еколого-натуралістичного напряму 

3.  Методисти та керівники гуртків прикладного творчості 

4.  Методисти та керівники гуртків художньо-естетичного напряму 

5.  Методисти та керівники гуртків технічного напряму 

 

Педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів 

 
1.  Учителі української мови і літератури 

2.  Учителі іноземних мов: 

- німецької 

- французької 

- англійської 

- англійської (початкової школи) 

- іспанської 

3.  Учителі російської мови і зарубіжної літератури 

4.  Учителі математики 



5.  Учителі математики і фізики 

6.  Учителі математики та інформатики 

7.  Учителі інформатики 

8.  Учителі історії, правознавства і етики  

9.  Учителі географії та економіки 

10.  Учителі біології, екології  та основ здоров’я 

11.  Учителі біології та хімії 

12.  Учителі фізики, астрономії, природознавства 

13.  Учителі фізики та інформатики 

14.  Учителі фізики та трудового навчання 

15.  Учителі хімії 

16.  Учителі технічної праці, технологій і креслення 

17.  Учителі обслуговуючої праці, технологій і креслення 

18.  Учителі фізичної культури 

19.  Тренери-викладачі ДЮСШ та клубів 

20.  Учителі захисту Вітчизни 

21.  Учителі захисту Вітчизни (основи медичних знань) 

22.  Учителі хореографії та ритміки 

23.  Учителі музичного мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» 

24.  Учителі художньої культури та інтегрованого курсу «Мистецтво» 

25.  Учителі образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» 

26.  Учителі початкових класів 

27.  Учителі початкових класів і вихователі ГПД 

28.  Педагогічні працівники класів (груп) з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладів 

29.  Шкільні бібліотекарі 

30.  Педагоги-організатори 

31.  Вихователі інтернатних закладів, ГПД  і гуртожитків 

32.  Учителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги, 

логопеди) освітніх закладів 

33.  Практичні психологи навчальних закладів 

34.  Соціальні педагоги навчальних закладів 

35.  Учителі і майстри  МНВК 

36.  Працівники установ, закладів, організацій і підприємств з питань безпеки 

життєдіяльності 

 

Працівники загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних 

навчальних  закладів за очно-дистанційною формою навчання 
 

1. Керівні кадри ЗНЗ 

2 Методисти методичних служб та методисти ПТНЗ, ВНЗ І-ІVрівнів акредитації 

3. Заступники директорів з виховної роботи 

4. Завідуючі, вихователі-методисти ДНЗ 

5.  Вихователі ДНЗ 

6.  Інструктори фізкультури дошкільних навчальних закладів 

7. Музичні керівники ДНЗ 

8. Учителі початкових класів 

9. Учителі початкових класів та вихователів ГПД 

10. Учителі хімії 

11. Учителі географії та економіки 

12. Учителі української мови  і літератури 

13. Учителі зарубіжної літератури 



14. Учителі іноземних мов 

15. Учителі біології, екології і основ здоров’я  

16. Учителі математики 

17. Учителі інформатики 

18. Учителі фізики та астрономії 

19. Учителі фізичної культури та захисту Вітчизни 

20. Тренери-викладачі ДЮСШ та клубів 

21. Керівники гуртків різного профілю, методисти 

22. Учителі художньо-естетичного циклу («Музичне мистецтво», «Образотворче 

мистецтво», «Художня культура», інтегрований курс «Мистецтво») 

23. Учителі-дефектологи (сурдопедагоги, олігофренопедагоги, тифлопедагоги, 

логопеди) освітніх закладів 

24. Працівники психологічної служби навчальних закладів 

25. Учителі мов національних меншин (кримсько-татарської, російської, 

польської) 

26. Учителі історії, правознавства і етики 

27. Вихователі інтернатних закладів, ГПД  і гуртожитків 

28. Учителі трудового навчання, технологій і креслення 

29. Учителі і майстри МНВК 

30. Педагогічні працівники класів (груп) з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням загальноосвітніх (дошкільних) навчальних закладів 

31. Шкільні бібліотекарі 

32. Педагоги організатори 

 


