
Курсова перепідготовка на 2018 рік 
                   Січень 09.01 – 26.01   Квітень-травень  23.04 - 11.05  Жовтень  08.10 – 26.10 

Практичні психологи й соціальні педагоги 

Методисти й керівники гуртків туристсько-краєзнавчого та 

еколого-натуралістичного напрямів, прикладної творчості 

Учителі захисту Вітчизни та фізичної культури 

Вихователі закладів дошкільної освіти (І кат., вища) 

Учителі початкових класів (спец., ІІ кат. ) 

Учителі інформатики  

Учителі біології, екології й основ здоров’я (спец., ІІ кат.) 

Бібліотекарі закладів освіти 

Вихователі закладів дошкільної освіти (спец., ІІ кат.)  

Учителі початкових класів (І кат., вища)  

Учителі української мови і літератури (спец., ІІ кат.) 

Учителі біології, екології й основ здоров’я (І кат., вища) 

Учителі обслуговуючої праці, технологій та креслення (спец., ІІ 

кат.) 

Вихователі ГПД  і вчителі початкових класів  

Методисти й керівники гуртків художньо-естетичного циклу 

Вихователі закладів дошкільної освіти (І кат., вища) 

Учителі початкових класів (І кат., вища) 

Учителі математики (спец., ІІ кат.) 

Учителі біології, екології й основ здоров’я (І кат., вища) 

Учителі історії, правознавства й етики  (І кат., вища) 

Учителі англійської мови (спец., ІІ кат.) 

 Січень - Лютий    29.01 – 16.02 

Заступники директорів з НВР 

Заступники директорів з ВР 

Учителі фізичної культури (спец., ІІ кат.) 

Вихователі логопедичних груп 

Учителі  початкових класів (І кат., вища) 

Учителі української мови і літератури  (спец., ІІ кат.) 

Учителі фізики й математики  

Учителі англійської мови  й учителі, які викладають англ.мову 

в початковій школі (І кат., вища) 

Травень-червень   14.05 – 01.06   Жовтень-листопад  29.10 - 16.11 

Вихователі ГПД  і вчителі початкових класів  

Учителі-дефектологи 

Вихователі закладів дошкільної освіти (спец., ІІ кат.) 

Учителі початкових класів (спец., ІІ кат.) 

Учителі географії й економіки (спец., ІІ кат.) 

Учителі англійської та іспанської мов (І кат., вища) 

 Заступники директорів з НВР 

Заступники директорів з ВР 

Бібліотекарі закладів освіти 

Вихователі, інструктори з фізкультури закладів дошкільної 

освіти  (спец, ІІ кат) 

Учителі початкових класів(спец., ІІ кат.) 

Учителі української мови і літератури (І кат., вища) 

Учителі технічної праці, технологій і креслення (І, вища) 

 Лютий-Березень   19.02 – 09.03  Червень 04.06 – 22.06  

Вихователі інтернатних закладів,  гуртожитків  та ГПД  

Педагоги-організатори 

Директори, вихователі-методисти закладів дошкільної освіти 

Учителі початкових класів (І кат., вища) 

Учителі російської мови й зарубіжної літератури (спец.,ІІ кат.) 

Учителі математики (І кат, вища) 

Учителі технічної праці, технологій і креслення (спец.,ІІ кат) 

Учителі хімії й біології 

Вихователі інтернатних закладів,  гуртожитків  та ГПД  

Вихователі закладів дошкільної освіти (спец., ІІ кат.) 

Учителі фізичної культури (І кат., вища) 

Учителі початкових класів (І кат., вища)  

Учителі фізики, астрономії й природознавства (І кат., вища) 

 Листопад-грудень   19.11 - 07.12                              

Учителі-дефектологи 

Учителі фізичної культури (І кат., вища)  

Вихователі закладів дошкільної освіти (І кат., вища) 

Учителі початкових класів (І кат., вища)   

Учителі російської мови й зарубіжної літератури (І, вища) 

Учителі географії й економіки (І кат., вища) 

Учителі англійської мови (І кат., вища) 

Учителі образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

Серпень-вересень 27.08 - 14.09 

Березень 12.03 - 30.03 Практичні психологи та соціальні педагоги  

Педагогічні працівники класів (груп) з інклюзивним та 

інтегрованим навчанням закладів загальної середньої (дошкільної) 

освіти 

Вихователі, інструктори з фізкультури закладів дошкільної освіти 

(І кат, вища) 

Учителі початкових класів (І кат., вища)   

Учителі української мови і літератури (І кат., вища)  

Учителі математики й інформатики 

Учителі англійської мови (спец., ІІ кат.) 

Учителі обслуговуючої праці, технологій і креслення (І кат., вища) 

Директори закладів загальної середньої освіти 

Музичні керівники закладів дошкільної освіти  

Учителі початкових класів (спец., ІІ кат. )  

Учителі української мови і літератури (І кат, вища) 

Учителі математики (І кат, вища) 

Учителі історії, правознавства й етики  (спец., ІІ кат.) 

Учителі музичного мистецтва та інтегрованого курсу 

«Мистецтво» 

                            Грудень   10.12 – 28.12                                                   

Директори закладів загальної середньої освіти 

Вихователі закладів дошкільної освіти (спец, ІІ кат) 

Учителі початкових класів (І кат., вища)  

Учителі української мови і літератури (І кат., вища)  

Учителі фізики, інформатики й трудового навчання 

Учителі історії, правознавства й етики  (І кат., вища) Квітень  02.04 - 20.04 

Заступники директорів з НВР 

Методисти й керівники гуртків технічного напряму 

Тренери ДЮСШ 

Вихователі раннього віку 

Учителі початкових класів (І кат, вища) 

Учителі російської мови й зарубіжної літератури (І кат, вища) 

Учителі математики й інформатики 

Учителі німецької і французької мов 

Вересень-жовтень    17.09 – 05.10 

Директори закладів загальної середньої освіти 

Учителі фізичної культури (І кат., вища) 

Директори, вихователі-методисти закладів дошкільної освіти 

Учителі початкових класів (спец., ІІ кат.) 

Учителі російської мови й зарубіжної літератури (І кат.,вища) 

Учителі хімії 

Учителі художньої культури, інтегрованого курсу «Мистецтво», 

хореографії та ритміки 

 



 

 

Очно-дистанційна форма навчання 
 

Назва курсів І етап ІІІ етап 

Керівники закладів загальної середньої освіти, директори 

закладів дошкільної освіти 

 

26.02 - 02.03 26.11- 30.11 

Учителі початкових класів; вихователі інтернатних 

закладів, ГПД і гуртожитків; вихователі закладів 

дошкільної освіти 

 

12.03 - 16.03 24.09 - 28.09 

Учителі хімії, біології, екології, основ здоров’я, географії й 

економіки 

 

19.03 - 23.03 26.11 - 30.11 

Учителі української мови і літератури; зарубіжної 

літератури, мов національних меншин (російської), 

суспільствознавчих дисциплін, іноземних мов 

 

26.02 - 02.03 24.09 - 28.09 

Учителі математики, інформатики, фізики, астрономії й 

природознавства 

 

26.02 - 02.03 12.11 - 16.11 

Учителі фізичної культури, захисту Вітчизни, тренери 

ДЮСШ, інструктори закладів дошкільної освіти 

 

23.04 - 27.04 22.10 - 26.10 

Методисти та керівники гуртків різного профілю  

 
23.04  - 27.04 19.11 - 23.11 

Учителі художньо-естетичного циклу (музичне мистецтво, 

художня культура, образотворче мистецтво та інтегрований 

курс «Мистецтво») 
22.01 - 26.01 29.10 - 02.11 

 


