
НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників ЗОШ І-ІІІ ступенів відповідно до ліцензії  від 05.12.2019, наказ МОН №1003-Л 

 
№ 
з/п 

 
Назва і зміст навчальних модулів 

К-сть 
годин 

Із них  
Викладач 

 
Аудит. 
роб. 

Сам. 
роб. 

 
І. Соціально-гуманітарний блок (медійна компетентність)

1. Профілактика професійного вигорання педагога (інтерактивна лекція). 6 2 4 кандидат історичних 
наук, доцент 

Свідерський Ю.Ю. 
2. Мотиваційне консультування: як допомогти людині змінитися (міні-лекція з 

елементами конструювання). 
 

6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Горішна Н.М. 

3. Арт-терапія в сучасному освітньому просторі (методична майстерня). 6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 
Сорока.О.В. 

4. Тайм-менеджмент для особистісного розвитку педагога (інтерактивна лекція з 
практичними завданнями). 

6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 
Сорока.О.В. 

5. Медіаосвіта: теорія, досвід, перспектива. Практичні механізми формування 
медіаграмотності (тренінг). 

6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор  
Калаур С.М. 

ІІ. Інклюзивна освіта в Україні (інклюзивна компетентність) 
1. Нормативно-правове забезпечення та організація інклюзивної освіти 

(інтерактивна лекція з практичними завданнями). 
8 2 6 доктор педагогічних 

наук, професор 
Слозанська Г.І. 

2. Форми і методи роботи з особами з особливими освітніми потребами (майстер-
клас з елементами тренінгу). 

6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Горішна Н.М. 

3. Психолого-педагогічна діагностика осіб з особливими освітніми потребами 

(практичний тренажер). 

8 2 6 доктор педагогічних 
наук, професор 
Слозанська Г.І. 



4. Корекційно-розвивальні програми для осіб з інтелектуальними порушеннями, 

порушеннями опорно-рухового апарату та для осіб з порушеннями мовлення 

(практичний тренажер). 

8 4 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Горішна Н.М. 

ІІІ. Сучасні психологічні підходи в освітньому процесі (соціальна компетентність) 
1. Педагогічне спілкування як чинник розвитку особистості. Психологічний 

аналіз педагогічних конфліктів в ЗВО. Я-концепція педагога (майстер-клас з 
елементами просвітницького тренінгу). 

6 2 4 доктор психологічних 
наук, професор  
Радчук Г.К. 

2. Розвиток комунікативних педагогічних умінь. Формування  навичок 
ефективного педагогічного спілкування. Комунікативні бар’єри та техніки 
активного слухання (соціально-психологічний тренінг). 

6 2 4 кандидат психологічних 
наук, доцент  
Адамська З.М. 

3. Психологічний супровід розвитку емоційного інтелекту особистості в 
освітньому середовищі. Формування уміння управляти емоціями, застосувати 
емоційні компетенції у процесі педагогічного спілкування та соціальної 
взаємодії в освітньому процесі (просвітницький тренінг). 

6 2 4 доктор психологічних 
наук, професор  
Шпак М.М 

4. Види, форми, передумови, причини булінгу. Профілактика та подолання 
булінгу в освітньому середовищі. Психологічні особливості учасників боулінгу 
(агресор, жертва, спостерігачі) (просвітницький тренінг). 

6 2 4 кандидат психологічних 
наук, доцент  
Чопик С.В. 

5. Інноваційні підходи у сфері статевого виховання: особливості 
психосексуального розвитку особистості та стратегії грамотної статевої 
просвіти (майстер-клас з елементами просвітницького тренінгу). 

6 2 4 кандидат психологічних 
наук, доцент  

Свідерська Г.М. 
IV. Сучасні ІКТ в освіті  (цифрова компетентність) 

1. Створення персонального цифрового профілю вчителя: блоги, сторінки у 
соціальних мережах, електронні портфоліо (майстер-клас). 

6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Балик Н.Р. 

2. Сучасні інструменти формувального оцінювання в роботі вчителя (тренінг). 6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Барна О.В. 

 
3. Використання хмарних технологій для створення персонального освітнього 

середовища класу, групи, навчального закладу (майстер-клас). 
6 2 4 кандидат біологічних 

наук, доцент 
Шмигер Г.П.  



4. Електронне навчання. Цифрові технології підтримки самостійної роботи учнів 
(тренінг). 

6 2 4 доктор педагогічних 
наук, доцент 

Романишина О.Я. 
5. Створення додатків, моделей чи тренажерів для формування професійних 

компетентностей  учасників освітнього процесу (тренінг). 
6 2 4 кандидат фізико-

математичних наук, 
доцент 

Мартинюк С.В., 
кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Генсерук Г. Р. 

V. Менеджмент в освіті (управлінська компетентність)
1. Сучасні моделі креативного планування (інтерактивна лекція з елементами 

тренінгу). 
6 2 4 доктор педагогічних 

наук, професор 
Боднар О.С. 

2. Організаційні аспекти підготовки та реалізації управлінських рішень в 
контексті демократизації та автономії закладів освіти (творча лабораторія). 

6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 
Боднар О.С. 

3. Провадження концепції академічної доброчесності в системі управління 
освітнім процесів у закладі освіти (майстер-клас). 

6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 
Боднар О.С. 

4. Траєкторія організації та управлінського нагляду за розвитком системи 
внутрішнього забезпечення якості освіти (тренінг). 

6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 
Боднар О.С. 

5. Практичні аспекти організації моніторингу формування безпечного освітнього 
середовища (проєктна технологія). 

6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 
Боднар О.С. 

 VІ. Методика удосконалення освітнього процесу (мовленєва компетентність)
1. Інноваційні технології в діяльності вчителя (методична майстерня). 6 2 4 доктор педагогічних 

наук, професор 
Слозанська Г.І 

2. Розвиток комунікативно-педагогічних умінь (тренінг). 6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент 
Лещук Г.В. 



3. Формування акмеологічної компетентності педагогічних працівників 
(інтерактивна лекція з елементами соціально-педагогічного тренінгу). 

6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор  
Калаур С.М. 

4. Тренінг як інтерактивна форма навчання (практичний тренажер). 6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор  
Сорока О.В. 

5. Соціальні інновації в освіті (інтерактивна лекція з елементами майстер-класу). 6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 
Поліщук В.А. 

VІІ. Інструменти діяльності педагогічних працівників.
1. Практичні форми і методи профілактики та подолання стресу (антистрес-

тренінг). 
6 2 4 доктор педагогічних 

наук, професор  
Мешко Г.М 

2. Розвиток емоційної компетентності вчителя в контексті вимог Нової 
Української Школи (творча майстерня). 

6 2 4 доктор психологічних 
наук, професор  
Шпак М.М 

3. Психологічний супровід підготовки до ЗНО (психологічний тренінг). 6 2 4 кандидат психологічних 
наук, доцент  

Свідерська Г.М. 
4. Гендерне насилля: причини і наслідки (інтерактивна лекція з елементами 

тренінгу). 
6 2 4 кандидат педагогічних 

наук, доцент 
Вихор С.Т. 

5. Основні форми та способи розвитку креативності вчителя (лекція з елементами 
WEB-квесту «Креативатор 2000» ). 

6 2 4 доктор педагогічних 
наук, професор 
Петришин Л.Й. 

VIII. Планування STEM-уроків у школі (цифрова компетентність) 
 

1 Вступ. Базові поняття STEM-освіти. 
Поняття STEM-освіти. Нормативна база впровадження STEM в закладі освіти. 
Шляхи впровадження STEM-навчання в закладі освіти. 

6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент  
Балик Н.Р. 

2 Особливості планування STEM-уроків. 
Аналіз навчальних програм STEM-предметів. Пошук тем STEM-предметів, 
придатних для інтеграції на уроці. 

8 4 4 кандидат біологічних  
наук, доцент  
Шмигер Г.П.   



3 Планування навчального дослідження в рамках STEM-уроку. 
Поняття навчального дослідження та його місце на STEM-уроці. Планування 
навчального дослідження STEM-уроку. 
 

8 2 6 кандидат педагогічних 
наук, доцент  
Барна О.В.   

4 Розробка плану-конспекту STEM-уроку. Особливості планування STEM-уроку: 
залучення колег, врахування можливих труднощів. Розробка плану-конспекту 
STEM-уроку 

8 2 6 кандидат педагогічних 
наук, доцент  
Балик Н.Р. 

IX. Цифрові інструменти реалізації інтегрованого навчання у НУШ (педагогічна компетентність, цифрова компетентність). 

  1 Вступ. Інтегроване навчання: тематичний і діяльнісний підходи. 6 2 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент  
Барна О.В.   

2 Реалізація інтегрованого навчання у НУШ: моделі та підходи. 
Планування внутріпредметної та міжпредметної інтеграції. 

8 4 4 кандидат педагогічних 
наук, доцент  
Балик Н.Р. 

3 Цифровий інструментарій реалізації інтегрованого підходу на уроках у НУШ. 
 

8 2 6 кандидат педагогічних 
наук, доцент  
Барна О.В.   

4 Моделі залучення педагогічного колективу для побудови інтегрованих курсів. 
Розробка плану-конспекту інтегрованого уроку. 

8 2 6 кандидат біологічних  
наук, доцент  
Шмигер Г.П.   

 


