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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. У 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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Підвищення кваліфікації педагогічних працівників
у 2017-2018 н.р.
У 2017-2018 навчальному році підвищення кваліфікації освітян столиці
на курсах здійснюється за накопичувальною кредитно-модульною
системою (ECTS). Навчальні модулі (50% від загальної кількості) обирає
сам педагог у відповідності до власних потреб та запитів навчального
закладу. Навчальний процес на курсах складається з таких частин:
 фахової (очна форма навчання, зміст якої відповідає основному
педагогічному навантаженню педагога), що триває 5 днів
(понеділок-п’ятниця).
 вибіркової у формі лекцій, тренінгів, майстер-класів, подіумних
дискусій (проводяться в другій половині дня).
Кожен слухач курсів підвищення кваліфікації виконує випускну
роботу, тему якої або обирає із запропонованих, або пропонує сам. Тему
випускної роботи слухач узгоджує із куратором курсів у перший день
навчання на фаховій частині. Виконана робота надсилається (здається)
куратору курсів.
Приклад індивідуального навчального плану слухача курсів
Курси підвищення
кваліфікації
1.Фахова частина
(фіксується
в направленні)
Курси підвищення
кваліфікації
2.Вибіркова частина
(фіксується в додатку
до направлення)
3.Випускна робота
(тема якої фіксується
куратором курсів у
перший день навчання
на фаховій частині)

Що обирає педагог разом
із керівником/відповідальною
особою від НЗ
термін проходження курсів

Що педагог обирає самостійно
5 модулів за вибором педагога

тему й форму виконання
випускної роботи

Кількість кредитів
2.5 кредита (ECTS)

Кількість кредитів
0.5 кредита за кожен модуль
(захід), разом - 2.5 кредита
1 освітній кредит за успішно
виконану роботу

* Якщо педагог має додаткове навантаження, він має обрати 1-2 вибіркових
модулі, зміст яких відповідає предметам додаткового навантаження.
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Процес реєстрації на курси у 2017-2018 навчальному році
Електронна реєстрація на курси підвищення кваліфікації педагогічних
працівників на 2017-2018 навчальний рік відбувається в два етапи:
 реєстрація на фахову частину курсів проводиться з 28 серпня по 11
вересня 2017 р.;
 реєстрація на заходи вибіркової частини курсів розпочинається 29
серпня 2017 р. та триває до повного завершення курсів підвищення
кваліфікації.
Важливою особливістю цьогорічних курсів підвищення кваліфікації є
самостійна реєстрація педагога на заходи вибіркової частини курсів.
Реєстрацію на фахову частину курсів, як і раніше, здійснюють відповідальні
особи від навчальних закладів через електронні кабінети. Реєструвати тему
випускної роботи не потрібно, педагог самостійно узгодить її з куратором
курсів у перший день навчання на фаховій частині.

Фахова
частина

• Реєстрацію здійснює відповідальна особа від НЗ
спільно з педагогом через електронний кабінет
навчального закладу.
• Відповідальна особа роздруковує бланк
направлення, завіряє його підписом керівника,
печаткою НЗ і передає педагогу.

Вибіркова
частина

• Педагог, отримавши підписаний та завірений
бланк направлення на курси, заходить на сайт
реєстрації вибіркових заходів та самостійно
реєструється на заняття вибіркової частини
курсів.
• Педагог через персональну сторінку на сайті
вибіркових заходів роздруковує ДОДАТОК
(додатки) до направлення на курси
підвищення кваліфікації та відвідує заняття у
встановлені дні.

• Отримані документи (направлення
та додаток до направлення на
Навчальний
курси підвищення кваліфікації)
процес
педагог має зберігати і мати при
собі на всіх заняттях до повного
завершення навчання та
одержання Свідоцтва про
підвищення кваліфікації.
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Частина ІІ. Інструкція для педагогів, слухачів курсів
підвищення кваліфікації
Реєстрація на вибіркову частину курсів підвищення
кваліфікації
Порядок дій педагога
1. Перейти на сайт реєстрації вибіркових заходів та авторизуватися
(увійти), увівши номер направлення на курси підвищення кваліфікації,
яке було отримане від керівника НЗ.
2. У розділі «Реєстрація» обрати модулі та дати проведення.
3. Здійснити процес оформлення та роздрукувати бланк(и) додатка(-ів) до
направлення.
4. Підписати та завірити печаткою бланк додатка у керівника та відвідувати
курси підвищення кваліфікації в обрані дні (терміни для фахової
частини).

Вхід на сервер Системи реєстрації вибіркових заходів
та авторизація користувача
Для відкриття сайта Системи реєстрації необхідно перейти за посиланням
http://choice.ippo.kubg.edu.ua
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Для входу в Систему реєстрації необхідно перейти на сторінку «Сторінка
педагога» або натиснути клавішу «Авторизація на сайті» на головній сторінці
та виконати такі дії:

Перший вхід на сайт
Якщо ви щойно отримали направлення на курси підвищення кваліфікації
(фахова частина) від керівництва вашого НЗ та вперше перейшли на цей сайт –
вам необхідно створити персональну сторінку педагога. Використовуючи
направлення, заповніть блок «Створити сторінку»:
У полі Номер направлення
необхідно вказати 9-значний номер, що
видрукуваний в правому верхньому куті вашого направлення на курси
підвищення кваліфікації (фахова частина).
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В поле Адреса електронної пошти упишіть власний Email. Ні в якому разі не
використовуйте адреси електронних пошт ваших навчальних закладів.
Пароль для облікового запису використовуйте довільний, радимо записати
пароль, щоб не забути. Замість символів пароля у полі будуть відображатися
символи «*».
Після заповнення всіх полів блоку необхідно натиснути клавішу Створити
сторінку. Таким чином ви зареєструєте персональну сторінку педагога, де
будуть зберігатися всі додатки до направлень і інформація про ваші вибіркові
заходи.
Повторне відвідування сайта реєстрації вибіркових заходів
Якщо ви вже маєте (зареєстрували) персональну сторінку педагога –
скористайтеся формою входу на сайт: блок «Увійти на сайт».
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Для реєстрації першого слухача на курси підвищення кваліфікації необхідно
натиснути клавішу «Реєстрація», що розміщена в головному меню.

На сторінці «Реєстрація» розміщений перелік компетентностей, які може
набути слухач, опрацьовуючи ті чи інші модулі вибіркової частини курсів
підвищення кваліфікації.

Перейшовши на сторінку відповідної компетентності, Ви зможете обрати
бажаний модуль та зареєструватися на нього.
Починаючи з 2017-2018 навчального року, слухачі курсів підвищення
кваліфікації Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського
університету імені Бориса Грінченка мають право самостійно обирати модулі
вибіркової частини курсів підвищення кваліфікації (не більше 5 модулів)
незалежно від категорій та фахів, як за очною, так і дистанційною формами
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навчання. Також для реєстрації доступні заняття в музеях та визначних місцях
Києва.
Для зручного пошуку модулів за фахом можна скористатися фільтром
пошуку, що розміщений у верхній частині сторінки реєстрації

Зверніть увагу: поруч із назвою модуля зазначено місце (адреса) його
проведення.

На сторінці модуля зазначено «вагу» модуля в освітніх кредитах, цільову
аудиторію, на яку орієнтований модуль та форму навчання. Також розміщена
коротка анотація, прочитавши яку, ви матимете уявлення про зміст модуля.
Модулі, які не вміщують рядка «Цільова аудиторія», орієнтовані на широке
коло слухачів, тому їх може обирати будь-хто з педагогів.
Оберіть бажану дату та час навчання і натисніть клавішу «Замовити курс».
У верхній частині сторінки з’явиться інформаційне повідомлення про те, що
курс доданий до Індивідуального навчального плану. Необхідно натиснути на
клавішу «Перейти до кошика ІНП» або продовжити процес реєстрації,
обираючи інші модулі.
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Протягом одного сеансу реєстрації ви можете зареєструватися як на один
вибірковий модуль, так і на всі 5 модулів, головне, щоб була можливість їх всі
відвідати. Таким чином, у вас може бути або 1 додаток до направлення на курси
підвищення кваліфікації, або декілька (в залежності від кількості реєстрацій).
Загалом має бути опрацьовано 5 вибіркових модулів.
Якщо ви обрали всі модулі, на які бажаєте зареєструватися, перейдіть на
сторінку Індивідуального навчального плану (клавіша «ІНП»)

Уважно переглянувши обрані модулі, за необхідності відкорегуйте ІНП. Якщо
реєструватися на певний модуль ви не бажаєте, натисніть на клавішу (х) видалити, яка знаходиться з лівого боку. У випадку вилучення якогось модуля,
необхідно знову перейти у відповідний розділ/категорію та обрати інший.
Зверніть увагу: під час реєстрації модулів вибіркової частини не можна
допускати збігів у датах проведення модулів та термінах навчання на фаховій
частині курсів підвищення кваліфікації.
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Якщо Вас усе влаштовує – натискайте клавішу «Перейти до оформлення».

Після натискання клавіші Вас буде переадресовано на сторінку перевірки
введеної інформації, де необхідно зазначити номер направлення, ПІБ слухача
(повністю) в називному відмінку, назву та район навчального закладу,
особистий контактний телефон.
Здійснюючи другу реєстрацію (і всі наступні), будьте уважні: поля
«Прізвище», «Ім’я та по батькові» будуть містити ваше ПІБ, тому вводити їх
повторно не буде необхідності.
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Заповнивши відповідні поля та перевіривши зазначені дані, необхідно
натиснути «Підтвердити реєстрацію», ця клавіша розміщена в нижній частині
сторінки після переліку замовлених модулів.

Після реєстрації на вашій персональній сторінці педагога в розділі
«Замовлення» з’явиться перший додаток до направлення на курси та перелік
обраних вами модулів.
При натисканні клавіші «Перегляд» Ви зможете ознайомитися з переліком
обраних модулів та датами проведення занять.
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Клавіша «Завантажити (PDF)» дозволить Вам завантажити бланк додатка
Направлення та роздрукувати його.
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Усі додатки до направлення після реєстрацій педагога на курси будуть
зберігатися в розділі «Замовлення», 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 та додатків,
завіреним підписом керівника і печаткою навчального закладу. Після
завершення заходу бланк потрібно надавати викладачу чи куратору курсів для
підпису.
Надалі бланки направлення та додатка (-ів) потрібно мати при собі під час
відвідувань заходів вибіркової частини та зберігати до повного завершення
навчання на курсах підвищення кваліфікації. Після повного виконання
Індивідуального навчального плану (опрацювання фахової частини та
вибіркових заходів) направлення та додатки до нього слухач зможе обміняти на
Свідоцтво про підвищення кваліфікації.

Форс-мажорні обставини: зміна вибіркового модуля
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 вибіркової частини курсів підвищення кваліфікації
слухач курсів повинен повернути до Системи реєстрації зарезервоване на
певний модуль (який не може відвідати) місце, але за умови, що до дати
проведення заняття, на яке він не може прибути, залишилося не менше 2 днів.
Після повернення місця в систему (або неповернення, якщо модуль був
пропущений) слухач має самостійно здійснити повторну реєстрацію на інший
або цей самий модуль за умови наявності місць у системі та роздрукувати ще
один додаток до направлення. Змінювати при цьому попередній додаток немає
необхідності.
Для повернення місця в систему перейдіть на сторінку «Зворотній зв'язок» та
заповніть форму повернення. Всі необхідні дані ви знайдете в направленні та
додатку до нього. Після заповнення всіх необхідних полів - натисніть клавішу
«Повернути місце в систему». Після перевірки адміністратором повернуте
вами місце стане знову доступне для реєстрації і його зможе обрати інший
педагог.
Зверніть увагу: для зміни терміну навчання на фаховій частині курсів
підвищення кваліфікації потрібне офіційне Клопотання (див. розділи
«Реєєстрація на фахову частину курсів», «Порядок дій керівника НЗ»). Для
зміни модулів вибіркової частини курсів жодних документів оформлювати та
надсилати до Інституту не потрібно.
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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 з адміністратором
Для отримання оперативної відповіді з питань реєстрації педагогічних
працівників на курси підвищення кваліфікації потрібно звертатися на
електронну адресу: nmc.it.ippo@kubg.edu.ua.
На розгляд інформації потрібен певний час. Відповідь буде надіслано на
вказану Вами електронну адресу.
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