
Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Вт Ср Пт Сб Нд Пн Вт Ср Пт Сб Нд Пн Вт Ср Пт

Ауд. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31

110 (І К)

102 (І К)
Науково-
дослідницька 
діяльність на 
уроках 
української мови

202 (І К)

Символічна 
образність  
української 
культурної 
спадщини

205 (І К)

208 (І К)

303 (І К) Домедична 
підготовка

304 (І К)
Дистанційні 
курси 
(учителі хімії, 
учителі 
фізики)

308 (І К)

Дистанційні 
курси 
(учителі 
математики, 
учителі 
географії)

106 (ІІ К)

Сучасні технології 
та сервіси 
створення 
скрайбінг-
презентацій та 
відеороликів

112 (ІІІ К)
Організація 
інформальної 
(самоосвітньої) 
діяльності 
педагога ЗДО

202 (ІІІ К)

203 (ІІІ К)

305 (ІІ К)

213 (ІІ К)

001     (ГК)

Січень
Пн

13

Дистанційні курси 
(учителі історії)

Чт

30

Розвиваємо емоційний 
інтелект засобами 
мистецтва

Чт

16

Інноваційні 
технології 
навчання читання 
в початковій школі 

Проектування сучасного 
уроку іноземної мови

Формувальне оцінювання в початковій школіSoftskills для педагога :розвиваємо гнучкі навички

Дистанційні курси 
(учителі іноземної 
мови)

Активні рефлексивно-
діяльнісні технології 
навчання 

Булінг: види, прояви, 
основні характеристики 
та методика виявлення

Формування 
обчислювальних 
умінь і навичок 
учнів початкової 
школи

Теоретико-методичне забезпечення роботи з 
математично обдарованими учнями.

Комп’ютерна графіка та анімація   при розробці 
сучасного  навчального контенту

Особливості навчання англійської мови у початкових 
класах Нової української школи

Навчання через гру 
ПШ

Чт

23

Інноваційні підходи до діяльності шкільної бібліотеки

Розвиток професійної 
компетентності вчителів 
української мови та 
літератури, мов і літератур 
національних меншин

Інтегрування змісту і форм у навчанні всесвітньої 
історії та історії України

Коучинговий підхід в управлінні закладом освіти

Методика викладання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» в початковій школі

Організація роботи соціальних педагогів в системі 
освіти

Методика викладання інформатики в початковій школі
Методичні особливості 
використання вчителем веб 
- дизайну

MS Power Point: створення 
та редагування презентацій 
зі слайдів, розробка 
дидактичних матеріалів 
Рівень - середній

Особливості навчання, виховання та 
розвитку дітей з особливими 
освітніми потребами

Технології формування 
конструктивної 
поведінки: права та 
обов’язки учасників 
освітнього процесу 

Особливості роботи працівників психологічної служби 
у системі освіти

Дистанційні курси 
(учителі інформатики)

Використання пакета 
Microsoft Office у роботі 
вчителя початкових класів

Комп’ютерна графіка та анімація   при розробці 
сучасного  навчального контенту

Методика викладання інформатики в початковій школі

Інноваційні педагогічні  технології в дошкільній освіті Інноваційні педагогічні  технології в дошкільній освіті Інтерактивне навчання дошкільників: умови реалізації, 
методи та прийоми

Методика розв’язування 
різних типів сюжетних 
задач підвищеної 
складності в шкільному 
курсі математики

Розвиток інформаційно-комунікаційної 
компетентності на уроках географії

Виховання особистості  у 
вимірі нових освітніх 
реалій 

Конструювання модулів до «нових 
видів спорту» у закладах загальної 
середньої освіти

Здоров’язберігаючі 
технології в освітньому 
процесі: теорія і практика

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

Основи 
цивільного 
захисту

Формування ключових 
компетентностей  на уроках 
трудового навчання та 
технологій 

Модульна інфографіка у 
викладанні хімії, біології і 
природознавства

Методика узагальнюючого повторення навчального 
матеріалу  з курсу біології та хімії

Управління позашкільним закладом освіти: сучасний аспект Управління позашкільним закладом освіти: сучасний аспект
Проектування  виховного 
простору: компетентнісний 
та ціннісний аспекти

Оновлений  зміст шкільного  курсу  хімії

Порядок підвищення кваліфікації 
педагогічних та науково-
педагогічних працівників, технологія 
їх атестації та сертифікації

Професійні кваліфікації 
керівника закладу освіти: 
ведення  діловодства

Фінансово-економічна і 
господарська діяльність 
директора ЗЗСО в умовах 
автономізації та 
децентралізації

Формування ключових і предметних компетентностей учнів на 
уроках української мови та літератури

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 
літератур

Українська література кінця ХІХ 
– першої чверті ХХ століття в 
контексті 
загальноєвропейського 
літературно-мистецького 
розвитку



Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Сб Нд Пн Вт Ср Сб

Ауд. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29

110 (І К)

102 (І К)

202 (І К)
Розвиток когніти-вного 
та творчого потенціалу 
учнів засобами нових 
педагогічних 
технологій

Арт-
технології як 
оздоровчий  
засіб  

205 (І К)

208 (І К)

303 (І К)

Моделювання 
уроку трудового 
навчання з 
використанням 
сучасних 
технологій

304 (І К)

308 (І К)

106 (ІІ 
К)

112 (ІІІ 
К)

Арт-технології в 
освітньому 
процесі закладу 
дошкільної освіти

202 (ІІІ 
К)

Лінгвокраїнознавчий 
аспект навчання 
французької мови 
як основа для 
формування 
компетенцій ХХІ 
століття

Німецький цифровий 
дитячий університет – 
актуальний освітній 
проект для дітей, 
вчителів, батьків

203 (ІІІ 
К)

305 (ІІ 
К)

213 (ІІ 
К)

Реалізація  
системи дистан-
ційного навчання 
засобами порталу 
«Освіта Одещини»

001 (ГК)

Розвиток 
критичного та 
креативного 
мислення на 
уроках 
англійської мови

Формування 
обчислювальних 
умінь і навичок 
учнів початкової 
школи

Особливості навчання англійської мови у початкових 
класах Нової української школи

Інноваційні 
технології навчання 
читання в 
початковій школі 

Оновлення  змісту шкільного курсу фізики та 
астрономії

Використання геоінформаційних систем та 
технологій при викладанні географії

Пт

28

Формування ключових і 
предметних 
компетентностей учнів на 
уроках молдовської мови

Технологія розвитку 
художньо-образного 
мислення  

Чт

27

Конструювання модулів до 
«нових видів спорту» у 
закладах загальної 
середньої освіти

Авторська педагогічна 
технологія фізичного 
виховання дітей за 
системою  М. Єфименка

Використання 
нейропсихологічних 
прийомів у логопедичній  
практиці

Протидія домашньому 
насильству:організація 
комплексної соціально-
психологічної допомоги

Лютий

Технології організації і проведення уроків з письма, 
фонетики, граматики та правопису в початковій школі

Інтеграція змістових ліній освітніх галузей на 
заняттях в групі продовженого дня

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) дитини з особливими 
освітніми потребами

Інклюзивна освіта: від 
«Чому» до «Як»

Команда психолого-педагогічного 
супроводу дитини з особливими 
освітніми потребами: 
Tолерантність Eмпатія Aктивність 
Mотивація

Логопедичний супровід 
дитини дошкільника з 
порушеннями мовлення

Роль асистента вчителя: 
основі функції та завдання, 
форми співпраці

ІКТ на уроках іноземної 
мови

Використання PYTHON в 
школі

STEM-освіта та інформаційні 
технології при викладанні 
природничо-математичних 
дисциплін

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

Методика викладання інформатики в початковій 
школі

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (фах)

Педагогічні технології – «musthave» 
дидактичної шафи вчителя Формувальне оцінювання в початковій школі

Розвиток професійної компетентності вихователів закладів 
дошкільної освіти

Інтеграційно - діяльнісний 
підхід як основа 
освітнього процесу

Проектування сучасного 
уроку іноземної мови

Рефлексивно-діяльнісні 
технології навчання 

Методичні аспекти 
формування економічного 
мислення дітей 
дошкільного віку

Навчання через гру Інтерактивне навчання дошкільників: умови 
реалізації, методи та прийоми

Розвиток професійної компетентності вихователів закладів 
дошкільної освіти

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

Методика викладання інформатики в початковій 
школі

Розвиток соціальної та 
комунікативної 
компетентності вчителя

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (фах)

Компетентнісно орієнтоване навчання математики 
засобами кооперативного навчання

Наскрізні  лінії  
компетентностей  у  змісті 
шкільного  курсу  
математики

Створення моделей 
ефективного уроку 
географії та економіки

Науково-методичні аспекти  викладання початків 
математичного аналізу 

Моделювання та 
проектування 
сучасного уроку 
математики

Методологія розв’язування 
задач з біохімії, генетики, 
екології і молекулярної 
біології

Моделювання 
ефективного уроку 
природознавства  

Позашкільна освіта: ключові компетентності та сучасні підходи Позашкільна освіта: ключові компетентності та сучасні підходи

Проектування  виховного 
простору: 
компетентнісний та 
ціннісний аспекти

Планування роботи 
вихователя інтернатного 
закладу в контексті 
Концепції Нової української 
школи

Виховання особистості  у 
вимірі нових освітніх 
реалій

Педагогічне проектування освітнього процесу з 
предмета «Захист Вітчизни»

Науково-методичні засади викладання курсу 
«Основи здоров’я»

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

Формування конструкторсько-
технологічних знань і вмінь 
на уроках трудового 
навчання, технологій  та 
креслення

Шкільна бібліотека як резерв 
для професійного та 
особистісного зростання 

21

Пт

Евалюація як інструмент якості освітнього процесу Управління педагогічними системами освітнього 
закладу Моделювання освітнього середовища опорного закладу освіти Моделювання освітнього середовища опорного закладу освіти 

Українська література кінця 
ХІХ – першої чверті ХХ 
століття в контексті 
загальноєвропейського 
літературно-мистецького 
розвитку

Історія ХХ століття: розуміння ризиків та бачення 
шансів 

Інноваційні художньо-
педагогічні технології

Методика формування 
громадянської 
компетентності на уроках 
правознавства та курсу 
«Громадянська освіта»

Риторика як мистецтво 
науки й навчальна 
дисципліна

Реалізація принципів 
системності і науковості 
при вивченні української 
мови

Формування ключових і предметних 
компетентностей учнів на уроках української мови та 
літератури

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 
літератур

Чт

20

Інноваційні підходи до діяльності шкільної бібліотеки

Український вибір(вимір)  історії через призму століть

Особливості 
виховання в 
учнів 
культури 
мовлення



Нд Пн Вт Ср Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт

Ауд. 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

110 (І 
К)

102 (І 
К)

202 (І 
К)

Медіа: між 
магією та 
технологією

205 (І 
К)

208 (І 
К)

303 (І 
К)

304 (І 
К)

Особливості 
забезпечення  
самодіяльності та 
самоорганізації 
учнів на уроках 
фізики

Реалізація 
принципів 
самодіяльності та 
самоорганізації 
учнів на уроках 
природознавства

Навчальні 
проекти в 
системі 
компетентнісно-
діяльнісних 
уроків біології

308 (І 
К)

Методика проведення 
повного циклу 
моніторингових 
досліджень 
сформованості 
математичних 
компетентностей учнів

Навчальні 
проекти в 
системі 
компетентнісно-
діяльнісних 
уроків географії 
та економіки

106 (ІІ 
К)

Використання 
графічного 
процесора MS 
Paint,Tux  Paint   для 
створення та 
редагування 
графічних об’єктів

112 (ІІІ 
К)

202 (ІІІ 
К)

Міжнародна 
проектна діяльність 
як один із факторів 
розвитку ключових 
компетенцій та 
наскрізних навичок 
школярів Нової 
української школи

Європейське 
Мовне 
Портфоліо

203 (ІІІ 
К)

Планування 
освітнього 
процесу в 
початковій 
школі: фокус – 
академічна 
свобода 
вчителя

305 (ІІ 
К)

213 (ІІ 
К)

001 
(ГК)

Протидія 
булінгу в 
освітньому 
середовищі

Вікові психологічні 
особливості сучасного 
підлітка

Інноваційні технології 
навчання читання в 
початковій школі 

Формування 
обчислювальних умінь і 

навичок учнів 
початкової школи

Психологічні аспекти 
ефективного 
спілкування

Березень
Пт

6

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) дитини з 
особливими освітніми потребами

Роль асистента вихователя 
в групі з інклюзивним 
навчанням: основні функції 
та завдання, форми 
співпраці

Пошук особистих та 
професійних ресурсів у 
кризових ситуаціях

Табличний процесор MS Excel: 
створення та редагування 
табличних документів, 
розробка дидактичних 
матеріалів Рівень - середній

ІКТ на уроках іноземної 
мови

Основи хмарних 
технологій Google та 
мобільних додатків в 
навчальному процесі

Методика викладання інформатики в початковій 
школі

→ Розвиток наскрізних 
умінь молодших 
школярів в групі 
продовженого дня

Формувальне оцінювання в початковій школі
Технології організації і проведення уроків з 
письма, фонетики, граматики та правопису в 
початковій школі

Методика викладання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» в початковій школі

Навчання через 
гру ПШ

→ Методика музичного 
виховання та розвитку 
дітей дошкільного віку

Особливості навчання англійської мови у початкових 
класах Нової української школи

Проектування сучасного 
уроку іноземної мови

Активні рефлексивно-
діяльнісні технології 
навчання 

Співпраця з батьками 
дошкільників: технології 
партнерства

Інтерактивне навчання дошкільників: умови 
реалізації, методи та прийоми

Розвиток сенсорно – пізнавальної та логіко – математичної 
компетентностей дітей дошкільного віку

Розвиток сенсорно – пізнавальної та логіко – математичної 
компетентностей дітей дошкільного вікуНавчання через гру

Диференційований та 
індивідуальний підходи 
при вивченні 
математики

Методика викладання інформатики в початковій 
школі

Методика узагальнюючого повторення 
навчального матеріалу  з курсу біології та хімії

Географія населення світу та України: 
геодемографія, геоурбаністика, соціальний розвиток.

Наскрізні лінії  
компетентностей у змісті  
шкільного курсу 
математики

Методичні аспекти 
викладання теми 
«Політична географія, 
геополітика та 
геоекономіка сучасного 
світу»            

Компетентнісно орієнтоване навчання 
математики засобами кооперативного навчання

Методика викладання 
профілактичних програм: 
здоров’язбережна 
компетентність і 
превентивна освіта 

Компетентнісний аспект 
процесу розв'язування 
фізичних задач

Формування ключових 
компетентностей  на 
уроках предмета «Захист 
Вітчизни»

Конструювання модулів 
до «нових видів спорту» 
у закладах загальної 
середньої освіти

Формування ключових 
компетентностей  на 
уроках трудового 
навчання та технологій

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

STEM та STEAM освіта в 
роботі сучасного вчителя 
трудового навчання, 
технологій

Лідерство як мистецтво 
управління Шкільний менеджмент освітньої організації

Технології практичної 
медіації в умовах 
конфлікту

Інноваційна спрямованість 
виховного процесу: теорія, 
методика, практика 

Планування роботи вихователя інтернатного закладу 
в контексті Концепції Нової української школи

Захист прав 
та інтересів 
учасників 
освітнього 
процесу

Впровадження інновацій у позашкільному закладі освіти Впровадження інновацій у позашкільному закладі освіти

Методичний 
інструментарій 
навчання української 
мови

→ Формування 
ключових і предметних 
компетентностей учнів 
на уроках української 
мови та літератури

Інтегрування змісту і форм у навчанні всесвітньої 
історії та історії України

Особливості вивчення 
інтегрованого курсу  
«Історія: Україна і світ» 
(10-11 клас)

Розвиваємо емоційний 
інтелект засобами 
мистецтва

Інноваційні художньо-
педагогічні технології

Реалізація 
персоніфікованого 
підходу в умовах арт-
простору

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 
літератур

Розвиток професійної 
компетентності вчителів 
української мови та 
літератури, мов і літератур 
національних меншин

Формування ключових і предметних 
компетентностей учнів на уроках української мови 
та літератури

Реалізація принципів 
системності і науковості 
при вивченні української 
мови

Технологія розвитку 
художньо-образного 
мислення  

Бібліотека як культурологічний ресурс реалізації 
особистісно-орієнтованої парадигми

5

Чт

Психолого-
педагогічні 
аспекти 

виховання 
лідерів

Конструювання персоніфікованої системи шкільної 
методичної роботи

Управління розвитком освіти на засадах 
педагогіки партнерства



Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт
Ауд. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

110 (І К)

102 (І К)

Особливості 
виховання в 
учнів 
культури 
мовлення

202 (І К)

Інноваційний 
аспект  
використання 
українського 
фольклору    

Феномен 
справедливості як 
методологічний 
інструмент в 
суспільно-
гуманітарній сфері

205 (І К)

Розвиток і 
актуалізація 
мотивації 
педагогів до 
інноваційної 
діяльності 

208 (І К)
Партисипаці
я учнівської 
молоді

303 (І К)

Застосування 
таксономії Блума 
на уроках 
трудового 
навчання. 
Виготовлення 
лепбука

304 (І К)

Форми і методи 
розвитку 
екологічного  
мислення та 
грамотності  

308 (І К)
Дистанційні 
курси 
(учителі 
математики)

Особливості 
організації 
викладання 
математики за 
рівнем 
стандарту

106 (ІІ 
К)

112 (ІІІ 
К)

202 (ІІІ 
К)

Використання 
ігрових 
методик у 
початкової 
школі

Розвиток 
критичного та 
креативного 
мислення на 
уроках 
англійської мови

Організація 
роботи в 
літньому 
мовному 
таборі

203 (ІІІ 
К)

Партнерство 
в початковій 
школі: 
будуємо 
довіру

305 (ІІ 
К)

213 (ІІ 
К)

001   
(ГК)

Технології роботи 
соціального 
педагога щодо 
профілактики 
девіантної 
поведінки

Розвиток 
комунікативно
ї сфери 
школярів

Квітень

Вибрані теоретичні 
та практичні 

питання викладання 
курсу геометрії

Дистанційні 
курси 

(учителі 
біології)

Дистанційні 
курси 

(учителі 
інформатики)

Дистанційні 
курси 

(учителі 
англійської 

мови)

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (фах)

Методика викладання інформатики в початковій 
школі

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

Теоретико-методичне забезпечення роботи з 
математично обдарованими учнями.

Географія населення світу та України: 
геодемографія,  геоурбаністика, соціальний розвиток.

Методичні особливості 
введення завдань з 
параметрами у шкільному 
курсі математики

Методико-дидактичне забезпечення 
викладання курсу «Географічне 
країнознавство: країни та регіони».

Оновлений  зміст шкільного  курсу  хімії Моделювання 
ефективного уроку фізики 

Ср
1

← Формування ключових і 
предметних компетентностей 
учнів на уроках української 
мови та літератури

Особливості навчання, 
виховання та розвитку 
дітей з особливими 
освітніми потребами

Використання текстового 
редактора MS Word для 
створення навчально-
методичного забезпечення 
викладання обраної теми 
Рівень – середній

STEM-освіта та інформаційні 
технології при викладанні 
природничо-математичних 
дисциплін

Використання PYTHON в 
школі

Використання пакета 
Microsoft Office у роботі 
вчителя початкових класів

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (фах)

Методика викладання інформатики в початковій 
школі

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

← Розвиток наскрізних 
умінь молодших школярів в 
групі продовженого дня

Технології організації і проведення уроків з письма, 
фонетики, граматики та правопису в початковій школі

Методика викладання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» в початковій школі Формувальне оцінювання в початковій школі

Розв’язання сюжетних 
математичних задач в 
початковій школі

Навчання через гру ПШ 

Особливості навчання англійської мови у початкових 
класах Нової української школи

Проектування сучасного 
уроку іноземної мови

← Методика музичного виховання та 
розвитку дітей дошкільного віку Методика музичного виховання та розвитку дітей дошкільного віку Розвиток соціально –комунікативної компетентності  дошкільників Розвиток соціально –комунікативної компетентності  

дошкільників

Розвиток мовленнєвої 
компетентності дітей 
дошкільного віку

Тестові технології у 
викладанні хімії, біології і 
природознавства

Формування ключових 
компетентностей  на 
уроках трудового навчання 
та технологій

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

Науково-теоретичні 
основи викладання 
навчального предмета 
«Захист Вітчизни»

Авторська педагогічна 
технологія фізичного 
виховання дітей за 
системою  М. Єфименка

Сучасні виховні технології 
в роботі класного керівника

Науково-методичні засади викладання курсу «Основи 
здоров’я»

Інноваційна 
спрямованість виховного 
процесу: теорія, методика, 
практика 

Порядок підвищення 
кваліфікації педагогічних 
та науково-педагогічних 
працівників, технологія їх 
атестації та сертифікації

Коучинговий підхід в управлінні закладом освіти Соціальна комунікація в умовах змін: управлінський 
аспект

Методика розв’язання 
юридичних ситуацій на 
уроках правознавства

Історія ХХ століття: розуміння ризиків та бачення 
шансів 

Розвиваємо емоційний 
інтелект засобами 
мистецтва

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 
літератур

Розвиток професійної 
компетентності вчителів 
української мови та 
літератури, мов і літератур 
національних меншин

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 
літератур

Шкільна бібліотека як 
резерв для професійного 
та особистісного 
зростання 



Пт Сб Нд Пн Вт Ср Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд

Ауд. 1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28 29 30 31

110 (І К)

102 (І К)

202 (І К)

Розвиток 
когнітивного та 
творчого потенціалу 
учнів засобами 
нових педагогічних 
технологій

205 (І К)

208 (І К)

303 (І К)

Використання 
кейсових 
технологій  в 
роботі 
сучасного 
педагога

Особливості 
інтеграції курсу 
«Досліджуючи 
гуманітарне право» в 
предмет «Захист 
Вітчизни»

304 (І К)

Розвиток ключових 
компетенцій 
школяра в процесі 
розв'язування 
задач різної 
складності

308 (І К)

106 (ІІ К)

112 (ІІІ К)

202 (ІІІ К)

Лінгвокраїнознавчи
й аспект навчання 
англійської мови як 
основа для 
формування 
компетенцій ХХІ 
століття

203 (ІІІ К)

305 (ІІ К)

213 (ІІ К)

001 (ГК)

Психологічні 
особливості 
професійної 
взаємодії з 
батьками дітей з 
ООП в умовах 
інклюзії

Компетентнісно орієнтоване навчання математики 
засобами кооперативного навчання

Навчання через гру

Методичні аспекти 
формування 
економічного мислення 
дітей дошкільного віку

Арт-технології 
в освітньому 
процесі 
закладу 
дошкільної 
освіти

Особливості навчання англійської мови у 
початкових класах Нової української школи

Основи хмарних 
технологій Google та 
мобільних додатків в 
навчальному процесі

Інтегрування змісту і форм у навчанні всесвітньої 
історії та історії України

Риторика як мистецтво 
науки й навчальна 
дисципліна

Методичний 
інструментарій навчання 
української мови 

Травень

Формування 
обчислювальних 
умінь і навичок 
учнів початкової 
школи

Технології організації і проведення уроків з 
письма, фонетики, граматики та правопису в 
початковій школі

Інноваційні 
технології 
навчання читання 
в початковій школі 

Пт

22

Чт Пт

8

Наскрізні  лінії  
компетентностей  у  змісті  
шкільного  курсу  
математики

Комп’ютерна графіка та анімація   при розробці 
сучасного  навчального контенту

Методика викладання інформатики в початковій 
школі

Методологія розв’язування 
задач з біохімії, генетики, 
екології і молекулярної 
біології

Візуалізація  інформації в 
шкільних курсах фізики та 
математики  

Роль асистента вчителя: 
основі функції та завдання, 
форми співпраці

Методика викладання інформатики в початковій 
школі

Інтерактивне навчання дошкільників: умови реалізації, 
методи та прийоми Управління закладом дошкільної освіти в умовах реформування Управління закладом дошкільної освіти в умовах реформування

Проектування сучасного 
уроку іноземної мови

Формувальне оцінювання в початковій школі

Формування ключових і предметних 
компетентностей учнів на уроках української мови 
та літератури

Організація та 
методичний потенціал 
сучасного освітнього 
середовища 

Конструювання модулів 
до «нових видів спорту» 
у закладах загальної 
середньої освіти

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

Педагогіка партнерства в інклюзивному середовищі

Оновлення  змісту шкільного курсу фізики та 
астрономії

Комп’ютерна графіка та анімація   при розробці 
сучасного  навчального контенту

Методика викладання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» в початковій школі

Педагогічні технології – «musthave» дидактичної шафи 
вчителя

Чт

Проектування  виховного 
простору: 
компетентнісний та 
ціннісний аспекти

Впровадження інновацій у позашкільному закладі освіти Впровадження інновацій у позашкільному закладі освіти

Український вибір(вимір)  історії через призму столітьІнноваційні художньо-
педагогічні технології

21

Інноваційні підходи до діяльності шкільної бібліотеки

7

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 
літератур

Українська література кінця 
ХІХ – першої чверті ХХ 
століття в контексті 
загальноєвропейського 
літературно-мистецького 
розвитку



Пн Вт Ср Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Пт Сб Нд Пн Вт Ср Пт Сб Нд Пн Вт

Ауд. 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30

110 (І К)

102 (І К)

Науково-
дослідницька 
діяльність на 
уроках 
української 
мови

202 (І К)

205 (І К)

Методичні 
засади 
підготовки 
педагогів до  
здійснення 
освітніх змін 

208 (І К)

303 (І К)

304 (І К)

308 (І К)

106 (ІІ К)

Сучасні технології 
та сервіси 
створення 
скрайбінг-
презентацій та 
відеороликів

112 (ІІІ К)
Розвиток 
емоційного 
інтелекту 
дитини

Організація 
інформальної 
(самоосвітньої) 
діяльності 
педагога ЗДО

Виховання дитини 
на підґрунті 
антропологічної 
закономірності 
розвитку людини

202 (ІІІ К)

203 (ІІІ К)

305 (ІІ К)

213 (ІІ К)

001 (ГК)

 Червень

Інтернет як освітній ресурс

STEM-освіта та інформаційні 
технології при викладанні 
природничо-математичних 
дисциплін

Методика узагальнюючого повторення навчального 
матеріалу  з курсу біології та хімії

Педагогічні технології – «musthave» дидактичної 
шафи вчителя

Інноваційні 
технології навчання 
читання в 
початковій школі 

Навчання через гру 
ПШ

Ігрові технології в роботі вихователя групи 
продовженого дня

Зміст шкільної 
мистецької освіти у 
викликах сьогодення

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) дитини з 
особливими освітніми потребами

Використання проективних 
методик в роботі 
практичного психолога

Команда психолого-
педагогічного супроводу 
дитини з особливими освітніми 
потребами: Tолерантність 
Eмпатія Aктивність Mотивація

Чт

18

Комп’ютерна графіка та анімація при розробці сучасного  
навчального контенту

Здоров’язберігаючі 
технології в освітньому 
процесі: теорія і практика

Методика викладання інформатики в початковій школіКомп’ютерна графіка та анімація   при розробці сучасного  
навчального контенту 

Технології організації і проведення уроків з письма, 
фонетики, граматики та правопису в початковій школі

Методика викладання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» в початковій школі

Проектування сучасного 
уроку іноземної мови

Особливості навчання англійської мови у початкових 
класах Нової української школи

Співпраця з батьками 
дошкільників: технології 
партнерства

Арт-технології в 
освітньому 
процесі закладу 
дошкільної освіти

Розвиток мовленнєвої 
компетентності дітей 
дошкільного віку

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті

Науково-методичні аспекти  викладання початків 
математичного аналізу 

Розв’язування розрахункових завдань у шкільному 
курсі географії

Розвиток соціальної та 
комунікативної 
компетентності вчителя

Методика викладання інформатики в початковій школі

Моделювання ефективного 
уроку фізики Оновлення  змісту шкільного курсу фізики та астрономії

Формування ключових 
компетентностей  на уроках 
трудового навчання та 
технологій

Розвиток 
здоров’язберіга
ючої культури 
учнів: тренінгові 
технологі

Конструювання модулів до 
«нових видів спорту» у 
закладах загальної 
середньої освіти

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

Інноваційна спрямованість 
виховного процесу: теорія, 
методика, практика 

Конструювання персоніфікованої системи шкільної 
методичної роботи

Формування педагогічної 
культури батьків через 
педагогіку партнерства

Соціальний ресурс інкоюзії

Історія ХХ століття: розуміння ризиків та бачення 
шансів 

Реалізація 
персоніфікованого підходу в 
умовах арт-простору

Позашкільна освіта: ключові компетентності та сучасні підходи

Чт Чт

4 25

Позашкільна освіта: ключові компетентності та сучасні підходи

Інноваційні підходи до діяльності шкільної бібліотеки

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 
літератур

Методичний інструментарій 
навчання української мови 

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Розвиток професійної 
компетентності вчителів 
української мови та 
літератури, мов і літератур 
національних меншин

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 
літератур

Методика формування 
громадянської компетентності 
на уроках правознавства та 
курсу «Громадянська освіта»



Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт

Ауд. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

110 (І К)

102 (І К)

202 (І К)

205 (І К)

208 (І К)

303 (І К)

304 (І К)

308 (І К)

106 (ІІ К)

112 (ІІІ 
К)

202 (ІІІ 
К)

203 (ІІІ 
К)

Липень



Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн

Ауд. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

110 (І К)

102 (І К)

202 (І К)

205 (І К)

208 (І К)
Технологія 
«Форум-
театру»

303 (І К)

304 (І К)

308 (І К)

106 (ІІ К)

112 (ІІІ 
К)

202 (ІІІ 
К)

203 (ІІІ 
К)

305 (ІІ К)

213 (ІІ К)

001 (ГК)

Серпень

Методика викладання інформатики в 
початковій школі

Інтерактивне навчання дошкільників: умови 
реалізації, методи та прийоми

Активні рефлексивно-
діяльнісні технології 

навчання 

Інноваційні технології 
навчання при 

викладанні української 
та зарубіжної 
літератури

Формування ключових і предметних 
компетентностей учнів на уроках української 

мови та літератури 

Дидактико-
методологічні основи 
освітнього процесу

Сучасні виховні 
технології в роботі 
класного керівника

Інноваційна 
спрямованість 

виховного процесу: 
теорія, методика, 

практика

Розв’язування 
алгебраїчних задач 
поглибленого  рівня

Методика викладання інформатики в 
початковій школі

Інклюзивна освіта: від 
«Чому» до «Як»

Основи психологічного 
консультування

Соціально-
психологічний тренінг: 
секрети професійної 

майстерності психолога

Формувальне оцінювання в початковій школі Методика викладання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» в початковій школі



Ауд. Вт Ср Чт Пт Сб Нд Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

110 (І К)

102 (І К)

202 (І К)
Дистанці
йні курси 
(учителі 
історії)

Феномен 
справедливості як 
методологічний 
інструмент в 
суспільно-
гуманітарній сфері

205 (І К)

Захист прав 
та інтересів 
учасників 
освітнього 
процесу

208 (І К)

Психолого-
педагогічні 
аспекти 
виховання 
лідерів

303 (І К) Домедична 
підготовка

Моделювання 
уроку трудового 
навчання з 
використанням 
сучасних 
технологій

304 (І К)

308 (І К)
Дистанці
йні курси 
(учителі 
математ
ики)

Організація 
самостійної 
діяльності учнів 
на уроках 
математики та її 
вдосконалення

106 (ІІ К)

MS Publisher: 
створення та 
редагування  
буклетів, бюлетенів, 
програм, макетів web-
сайтів

112 (ІІІ К)

202 (ІІІ К)
Дистанці
йні курси 
(учителі 
іноземної 
мови)

Міжнародна проектна 
діяльність як один із 
факторів розвитку 
ключових компетенцій 
та наскрізних навичок 
школярів НУШ

203 (ІІІ К)
Здоров’язбережув
альні технології в 
роботі групи 
продовженого дня

Партнерство 
в початковій 
школі: 
будуємо 
довіру

Розвиток 
емоційного 
інтелекту 
дитини

305 (ІІ К)
Дистанці
йні курси 
(учителі 
інформат
ики)

001   (ГК)

 Вересень

Навчання через гру

7

Проектування 
сучасного уроку 
іноземної мови

Особливості навчання, 
виховання та розвитку дітей 
з особливими освітніми 
потребами

Організація роботи соціальних педагогів в системі 
освіти

Технології формування 
конструктивної поведінки: 
права та обов’язки учасників 
освітнього процесу 
(педагогічний коучинг)

Табличний процесор MS Excel: 
створення та редагування 

табличних документів, розробка 
дидактичних матеріалів Рівень - 

середній

→ Методика викладання інформатики в 
початковій школі

Основи хмарних 
технологій Google та 
мобільних додатків в 
навчальному процесі

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

Формувальне оцінювання в початковій школі
Розв’язання 
сюжетних 
математичних задач 
в початковій школі

Інноваційні технології 
навчання читання в 
початковій школі 

Особливості навчання англійської мови у початкових 
класах Нової української школи

Інтеграційно - діяльнісний 
підхід як основа 
освітнього процесу

Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую 
світ» в початковій школі

Технології організації і проведення уроків з письма, 
фонетики, граматики та правопису в початковій школі

Рефлексивно-діяльнісні 
технології навчання 

Методико-дидактичне 
забезпечення викладання 
курсу «Географічне 
країнознавство: країни та 
регіони».

Наскрізні лінії  
компетентностей у змісті  
шкільного курсу 
математики

Компетентнісно орієнтоване навчання математики 
засобами кооперативного навчання

Диференційований та 
індивідуальний підходи 
при вивченні математики

Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті Розвиток професійної компетентності вихователів закладів 
дошкільної освіти

→ Розвиток професійної компетентності 
вихователів закладів дошкільної освіти

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (фах)

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

→ Методика викладання інформатики в 
початковій школі

STEM та STEAM освіта в 
роботі сучасного вчителя 
трудового навчання, 
технологій

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

Авторська педагогічна 
технологія фізичного 
виховання дітей за 
системою  М. Єфименка

Оновлення  змісту шкільного курсу фізики та астрономії Оновлений  зміст шкільного  курсу  хімії

Застосування спеціальних 
хімічних редакторів при 
вивченні шкільного курсу 
хімії

Компетентнісний аспект 
процесу розв'язування 
фізичних задач

Шкільний менеджмент освітньої організації

Фінансово-економічна і 
господарська діяльність 
директора ЗЗСО в умовах 
автономізації та 
децентралізації

Управління позашкільним закладом освіти: сучасний аспект Вихователі інтернатних закладів усіх типів
Сучасні виховні технології 
в роботі класного 
керівника

Розвиток професійної 
компетентності вчителів 
української мови та 
літератури, мов і літератур 
національних меншин

Реалізація принципів 
системності і науковості 
при вивченні української 
мови

Розвиваємо емоційний 
інтелект засобами 
мистецтва

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 
літератур

Методичний 
інструментарій навчання 
української мови 

Реалізація 
персоніфікованого підходу 
в умовах арт-простору

Методика розв’язання 
юридичних ситуацій на 
уроках правознавства

Використання геоінформаційних систем та 
технологій при викладанні географії

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (фах)

Управління позашкільним закладом освіти: сучасний аспект

Чт

17

Пн

Інтегрування змісту і форм у навчанні всесвітньої 
історії та історії України

Професійні кваліфікації 
керівника закладу освіти: 
ведення  діловодства

Формування конструкторсько-
технологічних знань і вмінь на 
уроках трудового навчання, 
технологій  та креслення.



Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб

Ауд. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31

110 (І К)

102 (І К)
Науково-

дослідницька 
діяльність на 

уроках 
української мови

202 (І К)

Символічна 
образність  
української 
культурної 
спадщини

Розвиток 
когнітивного та 

творчого потенціалу 
учнів засобами 

нових педагогічних 
технологій

205 (І К)

Психологічні 
аспекти 

управління  
закладом 
освіти     

208 (І К)

303 (І К)

304 (І К)
Організація 
дослідницької 
та проектної 
діяльності

308 (І К)
Теоретичні та 

практичні аспекти 
географії 
світового 

господарства

106 (ІІ К)
← Методика 
викладання 

інформатики в 
початковій школі

Методика 
розв’язування та 

аналіз 
олімпіадних 
завдань з 

інформатики 

Сучасні технології 
та сервіси 

створення скрайбінг-
презентацій та 
відеороликів

112 (ІІІ К)
Розвиток 
емоційного 
інтелекту 
дитини

202 (ІІІ К)

Використання 
ігрових 

методик у 
початкової 

школі

203 (ІІІ К)
Робота з 

книгою в групі 
продовженого 

дня

Планування 
освітнього процесу 
в початковій школі: 
фокус – академічна 
свобода вчителя

305 (ІІ К)
← Методика 
викладання 

інформатики в 
початковій школі

213 (ІІ К)

001 (ГК)

Команда психолого-
педагогічного супроводу 
дитини з особливими 
освітніми потребами: 

Tолерантність Eмпатія 

Технології організації і проведення уроків з 
письма, фонетики, граматики та правопису в 

початковій школі

Інноваційні 
технології навчання 

читання в 
початковій школі 

Розвиток мовленнєвої 
компетентності дітей 
дошкільного віку

Співпраця з батьками 
дошкільників: технології 

партнерства

Ігрові технології в роботі вихователя групи 
продовженого дня

Розвиток сенсорно –пізнавальної та логіко –математичної 
компетентностей дітей дошкільного віку

Жовтень

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) дитини з 
особливими освітніми потребами

Роль асистента вчителя: 
основі функції та 
завдання, форми 

співпраці

Психологічний компонент 
в логопедичній роботі

Використання пакета 
Microsoft Office у роботі 

вчителя початкових класів

STEM-освіта та 
інформаційні технології 

при викладанні 
природничо-

математичних дисциплін

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

Комп’ютерна графіка та анімація   при розробці 
сучасного  навчального контенту

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (фах)

Навчання через гру ПШ Формувальне оцінювання в початковій школі

Формування 
обчислювальних умінь і 
навичок учнів початкової 

школи

Проектування сучасного 
уроку іноземної мови

Особливості навчання англійської мови у початкових 
класах Нової української школи

← Розвиток професійної 
компетентності 

вихователів закладів 
дошкільної освіти

Методичні аспекти 
формування економічного 

мислення дітей 
дошкільного віку

Навчання через гру Розвиток сенсорно –пізнавальної та логіко –математичної 
компетентностей дітей дошкільного віку

Науково-методичні аспекти  викладання початків 
математичного аналізу 

Методичні особливості 
введення завдань з 

параметрами у шкільному 
курсі математики

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 
на уроках географії

Компетентнісно орієнтоване навчання математики 
засобами кооперативного навчання

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

Комп’ютерна графіка та анімація   при розробці 
сучасного  навчального контенту

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (фах)

Моделювання 
ефективного уроку фізики

Методичні аспекти 
побудови шкільних курсів 

хімії та біології

Модульна інфографіка у 
викладанні хімії, біології і 

природознавства

Методика узагальнюючого повторення навчального 
матеріалу  з курсу біології та хімії

Позашкільна освіта: ключові компетентності та сучасні підходи

Формування ключових 
компетентностей  на 
уроках трудового 

навчання та технологій 

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

Методика викладання 
профілактичних програм: 

здоров’язбережна 
компетентність і 

превентивна освіта 

Авторська педагогічна 
технологія фізичного 
виховання дітей за 

системою  М. Єфименка

Педагогічне проектування освітнього процесу з 
предмета «Захист Вітчизни»

Конструювання модулів 
до «нових видів спорту» у 

закладах загальної 
середньої освіти

Виховання особистості  у 
вимірі нових освітніх 

реалій

Планування роботи 
вихователя інтернатного 

закладу в контексті 
Концепції Нової 
української школи

Позашкільна освіта: ключові компетентності та сучасні підходи

Управління розвитком освіти на засадах педагогіки 
партнерства

Інклюзія: європейські 
практики

Стратегічне  управління 
змінами

Управління педагогічними системами освітнього 
закладу

Розвиток професійної 
компетентності вчителів 
української мови та 
літератури, мов і 

літератур національних 

Особливості вивчення 
інтегрованого курсу  

«Історія: Україна і світ» 
(10-11 клас)

Інноваційні художньо-
педагогічні технології

Методика формування 
громадянської 

компетентності на уроках 
правознавства та курсу 
«Громадянська освіта»

Український вибір(вимір)  історії через призму століть
Технологія розвитку 
художньо-образного 

мислення  

Чт

22

Інноваційні підходи до діяльності шкільної бібліотеки Бібліотека як культурологічний ресурс реалізації 
особистісно-орієнтованої парадигми

Формування ключових і 
предметних 

компетентностей учнів на 
уроках болгарської мови

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Українська література 
кінця ХІХ – першої чверті 
ХХ століття в контексті 
загальноєвропейського 
літературно-мистецького 

Риторика як мистецтво 
науки й навчальна 

дисципліна

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 

літератур



Нд Вт Ср Пт Сб Нд Пн Вт Ср Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Пт Сб Нд Пн

Ауд. 1 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30

110 (І К)
→ Інноваційні 
підходи до 

діяльності шкільної 
бібліотеки

102 (І К)
Особливості 
виховання в 
учнів культури 
мовлення

→ Українська література 
кінця ХІХ – першої чверті 
ХХ століття в контексті 
загальноєвропейського 
літературно-мистецького 

розвитку

202 (І К)
Медіа: між 
магією та 
технологією

Інноваційний 
аспект  

використання 
українського 
фольклору    

Арт-технології як 
оздоровчий  засіб 

205 (І К)

Розвиток і 
актуалізація 
мотивації 

педагогів до 
інноваційної 
діяльності     

→ Шкільний 
менеджмент 
освітньої 
організації

208 (І К)

→ Позашкільна 
освіта: ключові 
компетентності 

та сучасні 
підходи

303 (І К)
Основи 

цивільного 
захисту

304 (І К)
→ Методика 

узагальнюючого 
повторення навчального 

матеріалу  з курсу 
біології та хімії

308 (І К)
Методичні аспекти 
викладання основ 
комбінаторики та 

теорії ймовірностей 

106 (ІІ К)

Методика 
розв’язування та 

аналіз 
олімпіадних 
завдань з 

інформаційних 
технологій

112 (ІІІ К)
→ Інноваційні 
педагогічні 
технології в 

дошкільній освіті 

202 (ІІІ К)

Німецький цифровий 
дитячий університет 

– актуальний 
освітній проект для 
дітей, вчителів, 

батьків

Розвиток 
критичного та 
креативного 
мислення на 

уроках англійської 
мови

203 (ІІІ К)
Розвиток 
емоційного 
інтелекту 
дитини

→ Технології організації 
і проведення уроків з 
письма, фонетики, 

граматики та правопису 
в початковій школі

305 (ІІ К)

213 (ІІ К)

Дистанцій
ні курси 
(учителі 
інформат

ики)

Застосування 
спеціальних  
комп’ютерних 

програм в процесі 
викладання 

природничих наук  

001 (ГК)
Протидія 
булінгу в 
освітньому 
середовищі

Психологічні 
особливості 
педагогічної 
взаємодії з 
учнями 

«покоління Z»

Пн

2

Використання пакета 
Microsoft Office у 
роботі вчителя 

початкових класів

Листопад

Педагогічні технології – «musthave» дидактичної 
шафи вчителя

Інноваційні 
технології 
навчання 
читання в 

початковій школі 

Softskills для педагога :розвиваємо 
гнучкі навички

Навчання через 
гру ПШ

Методика викладання інформатики в початковій школіНауково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

Методика викладання інформатики в 
початковій школі

Методика викладання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» в початковій школіФормувальне оцінювання в початковій школі

Розв’язання 
сюжетних 

математичних 
задач в початковій 

школі

Пошук особистих та 
професійних ресурсів у 
кризових ситуаціях

Використання 
проективних методик в 
роботі практичного 

психолога

Роль асистента 
вихователя в групі з 

інклюзивним 
навчанням: основні 
функції та завдання, 
форми співпраці

Протидія домашньому 
насильству:організація 
комплексної соціально-
психологічної допомоги

MS Power Point: створення 
та редагування презентацій 

зі слайдів, розробка 
дидактичних матеріалів 

Рівень - середній

ІКТ на уроках 
іноземної мови

Активні рефлексивно-
діяльнісні технології 

навчання 

Проектування сучасного уроку 
іноземної мови

Інтеграційно - 
діяльнісний підхід як 
основа освітнього 

процесу

Методика викладання інформатики в початковій школі

Управління закладом дошкільної освіти в умовах реформування Управління закладом дошкільної освіти в умовах 
реформування Розвиток соціально –комунікативної компетентності дошкільників Розвиток соціально –комунікативної компетентності дошкільників

Науково-методичні основи викладання курсу 
інформатики 5-11 класів (не фах)

Методика викладання інформатики в 
початковій школі

Географія населення світу та України: геодемографія, 
геоурбаністика, соціальний розвиток. 

Теоретико-методичне забезпечення роботи з 
математично обдарованими учнями.

Наскрізні лінії  
компетентностей у змісті  

шкільного курсу 
математики

Методичні аспекти 
викладання курсу 

«Фінансова грамотність»

Розв’язування розрахункових завдань у шкільному курсі 
географії

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

Здоров’язберігаючі технології 
в освітньому процесі: теорія і 

практика

Методологія розв’язування 
задач з біохімії, генетики, 

екології і молекулярної біології

Оновлення  змісту шкільного курсу фізики та 
астрономії

Тестові технології у 
викладанні хімії, біології і 

природознавства

Науково-методичні засади викладання курсу «Основи 
здоров’я»

Формування 
ключових 

компетентностей  на 
уроках трудового 

навчання та 
технологій 

Формування ключових 
компетентностей  на 

уроках предмета «Захист 
Вітчизни»

Конструювання персоніфікованої системи шкільної 
методичної роботи

Інноваційна спрямованість 
виховного процесу: теорія, 

методика, практика 

Проектування  
виховного простору: 
компетентнісний та 
ціннісний аспекти

Впровадження інновацій у позашкільному закладі освіти Впровадження інновацій у позашкільному закладі освіти

Моделювання освітнього середовища опорного закладу освіти Моделювання освітнього середовища опорного закладу 
освіти 

Порядок підвищення 
кваліфікації педагогічних 
та науково-педагогічних 
працівників, технологія їх 
атестації та сертифікації

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 

літератур

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Інтегрування змісту і форм у навчанні всесвітньої історії 
та історії України

Технологія розвитку 
художньо-образного 

мислення  

Розвиваємо емоційний 
інтелект засобами 

мистецтва

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Інноваційні 
технології навчання 
при викладанні 
української та 

зарубіжної літератур

Розвиток професійної 
компетентності вчителів 
української мови та 

літератури, мов і літератур 
національних меншин

Інноваційні підходи до діяльності шкільної 
бібліотеки

Шкільна бібліотека як резерв 
для професійного та 

особистісного зростання 

265 12

ЧтЧт Чт



Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд Пн Вт Ср Чт

Ауд. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

110 (І К)

102 (І К)

← Українська 
література кінця ХІХ 
– першої чверті ХХ 
століття в контексті 
загальноєвропейськ
ого літературно-
мистецького 
розвитку

202 (І К)

205 (І К)

Методичні 
засади 

підготовки 
педагогів до 
здійснення 
освітніх змін 

208 (І К)

303 (І К)

Моделювання 
уроку трудового 

навчання з 
використанням 

сучасних 
технологій

Основи 
військової 
топографії 

304 (І К)

308 (І К)

106 (ІІ К)

112 (ІІІ К)

202 (ІІІ К)
Європейське 

Мовне 
Портфоліо

203 (ІІІ К)
Партнерство в 
початковій 

школі: будуємо 
довіру

305 (ІІ К)

213 (ІІ К)

001 (ГК)

Методичні особливості 
використання вчителем 

веб - дизайну

Грудень

Реалізація принципів 
системності і науковості 
при вивченні української 

мови

← Методика узагальнюючого 
повторення навчального матеріалу  з 

курсу біології та хімії

← Інноваційні підходи до діяльності 
шкільної бібліотеки

Індивідуальна програма розвитку (ІПР) дитини з 
особливими освітніми потребами

← Шкільний менеджмент освітньої 
організації

Тайм-менеджмент або «Я 
вмію керувати своїм 

часом»

Психологічні аспекти 
ефективного спілкування

Методика викладання інформатики в початковій школі

Основи хмарних 
технологій Google та 
мобільних додатків в 
навчальному процесі

Формування 
обчислювальних умінь і 
навичок учнів початкової 

школи

← Технології організації і проведення 
уроків з письма, фонетики, граматики та 

правопису в початковій школі

Методика викладання інтегрованого курсу «Я 
досліджую світ» в початковій школі Формувальне оцінювання в початковій школі

Інноваційні технології 
навчання читання в 
початковій школі 

← Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті Інноваційні педагогічні технології в дошкільній освіті Інтерактивне навчання дошкільників: умови реалізації, 
методи та прийоми

Розвиток мовленнєвої 
компетентності дітей 
дошкільного віку

Навчання через гру

Особливості навчання англійської мови у початкових 
класах Нової української школи

Проектування сучасного 
уроку іноземної мовинової

Компетентнісно орієнтоване навчання математики 
засобами кооперативного навчання

Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності 
на уроках географії

Методичні аспекти 
розв’язування задач з 
курсу «Планіметрія»

Методика викладання інформатики в початковій школі

Методика узагальнюючого 
повторення навчального 
матеріалу  на уроках 

фізики

Формування конструкторсько-
технологічних знань і вмінь 

на уроках трудового 
навчання, технологій  та 

креслення

Оздоровчі педагогічні 
технології фізичного 
виховання дітей

Конструювання модулів до 
«нових видів спорту» у 
закладах загальної 
середньої освіти

Законодавство України у 
сфері захисту прав дитини 

Соціальна комунікація в умовах змін: управлінський 
аспект

← Позашкільна освіта: ключові компетентності та 
сучасні підходи Позашкільна освіта: ключові компетентності та сучасні підходи

Виховання особистості  у 
вимірі нових освітніх 

реалій

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Інтегрування змісту і форм у навчанні всесвітньої 
історії та історії України

Інноваційні художньо-
педагогічні технології

Формування ключових і предметних компетентностей 
учнів на уроках української мови та літератури

Інноваційні технології 
навчання при викладанні 
української та зарубіжної 

літератур

Методичний 
інструментарій навчання 

української мови 


