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навчання дошкільників: умови реалізації, методи та прийоми» 

 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Організація 
інформальної (самоосвітньої ) діяльності педагога ЗДО» 

 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Розвиток мовленнєвої 
компетентності дітей дошкільного віку» 

 Навчальна програма КУРСІВ підвищення кваліфікації «Навчання через гру» 
 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Навчання через гру» 
 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Розвиток наскрізних 

умінь молодших школярів в групі продовженого дня» 
 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Формування 

обчислювальних умінь і навичок учнів початкової школи» 
 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Педагогічні технології 

– «must have» дидактичної шафи вчителя» 
 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Планування 

освітнього процесу в початковій школі: фокус - академічна свобода вчителя» 
 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Розвиток професійної 

компетентності вихователів закладів дошкільної освіти» 
 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Робота з книгою в 

ГПД» 
 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Розвиток соціально-

комунікативної компетентності дошкільників» 
 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Розв’язання 

сюжетних математичних задач в початковій школі» 
 Навчальна програмаКУРСІВ  підвищення кваліфікації «Технології 

організації  і проведення уроків з письма, фонетики, граматики та правопису в 
початковій школі» 
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аспекти викладання основ комбінаторики 

та теорії ймовірностей» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Моделювання 
та проектування сучасного уроку математики» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Організація 
самостійної діяльності на уроках математики» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Особливості 
організації викладання математики за рівнем стандарт» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Навчальні 
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 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методичні 
аспекти розв’язування задач з курсу планіметрії» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методичні 
особливості введення завдань з параметрами у 
шкільному курсі математики» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Інноваційні 
художньо-педагогічні технології» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Вибрані 

теоретичні та практичні питання викладання курсу геометрії» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Використання 
мови програмування PYTHON у школі» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Використання 

пакета Microsoft Office у роботі вчителя початкових класів» 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Наскрізні лінії 
компетентностей у змісті шкільного курсу математики» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Реалізація 
персоніфікованого підходу в умовах арт-простору» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Розвиваємо 
емоційний інтелект засобами мистецтва» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Розвиток 
соціальної та комунікативної компетентності вчителя» для вчителів без 
визначення фаху 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Технологія 
розвитку художньо-образного мислення» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Організація та 
методичний потенціал сучасного освітнього середовища» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
«Компетентнісно орієнтоване навчання математики засобами кооперативного 
навчання» для вчителів математики 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Науково-

методичні аспекти викладання початків математичного аналізу» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Теоретико-
методичне забезпечення роботи 
з математично обдарованими учнями» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
«Комп’ютерна графіка та анімація при створенні сучасного навчального 
контенту» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Застосування 
спеціальних хімічних редакторів при вивченні шкільного курсу хімії»на 2020 
рік 
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https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_movi_programuv__piton.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_movi_programuv__piton.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_paketa_ms_office.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_paketa_ms_office.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_naskriz__linii_kompetent.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_naskriz__linii_kompetent.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_real_personif__pidh__v_umov.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_real_personif__pidh__v_umov.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_emoc_intel_zasobami_mist.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_emoc_intel_zasobami_mist.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_soc__i_komunik_komp_sti_vchitelya.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_soc__i_komunik_komp_sti_vchitelya.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_soc__i_komunik_komp_sti_vchitelya.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_tehn_rozv_hud_obr_misl.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_tehn_rozv_hud_obr_misl.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15__org__ta_metod__potenc_l_suchasnogo_osv_ser.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15__org__ta_metod__potenc_l_suchasnogo_osv_ser.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_komp_orient_navch__mat__zasob_koop_navch.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_komp_orient_navch__mat__zasob_koop_navch.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_komp_orient_navch__mat__zasob_koop_navch.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_nauk_metod_aspekti_viklad.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_nauk_metod_aspekti_viklad.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_teor_metod__zabezp__roboti.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_teor_metod__zabezp__roboti.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_teor_metod__zabezp__roboti.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_komp_grafika_ta_animaciya.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_komp_grafika_ta_animaciya.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_komp_grafika_ta_animaciya.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_zast_spec__him__redaktoriv.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_zast_spec__him__redaktoriv.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_zast_spec__him__redaktoriv.pdf


 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Зміст шкільної 
мистецької освіти у викликах сьогодення» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методологія 
розв'язання задач з генетики, біохімії та молекулярної біології» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Модульна 
інфографіка у викладанні хімії, біології і природознавства як засіб 
підвищення професійної компетенції вчителя» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Розвиток 
ключових компетенцій школяра в процесі розв'язування задач різної 
складності» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Тестові 
технології у викладанні хімії, біології і природознавства як засіб підвищення 
професійної компетенції вчителя» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методичні 
основи побудови курсів хімії і біології» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методика 
узагальнюючого повторення навчального матеріалу з курсу біології і хімії» на 
2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Оновлення 
змісту шкільного курсу хімії» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методичні 

аспекти викладання основ комбінаторики та теорії ймовірностей» на 2020 

рік 
 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Моделювання 

та проектування сучасного уроку математики» на 2020 рік 
 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Організація 

самостійної діяльності на уроках математики» на 2020 рік 
  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Навчальні 

проекти в системі компетентнісно-діяльнісних уроків біології» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методичні 
аспекти розв’язування задач з курсу планіметрії» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методичні 
особливості введення завдань з параметрами у шкільному 
курсі математики» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Інноваційні 
художньо-педагогічні технології» 

на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Вибрані 
теоретичні та практичні питання викладання 
курсу геометрії» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Використання мови програмування PYTHON у 
школі» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Використання пакета Microsoft Office у роботі 
вчителя початкових класів» на 2020 рік 

https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_zmist_shk__mist.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_zmist_shk__mist.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_metod__rozv_yaz__zadach_z_genetiki.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_metod__rozv_yaz__zadach_z_genetiki.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_mod__infogr_h_b_p.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_mod__infogr_h_b_p.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_mod__infogr_h_b_p.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_klyuch_komp_shkol.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_klyuch_komp_shkol.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_klyuch_komp_shkol.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_test_tehnol_u_vikl__h_b.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_test_tehnol_u_vikl__h_b.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_test_tehnol_u_vikl__h_b.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15__metod__osn__pobud__kurs.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15__metod__osn__pobud__kurs.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_metod__uzag__povtor_navch_mater_hb.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_metod__uzag__povtor_navch_mater_hb.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_metod__uzag__povtor_navch_mater_hb.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_onovl__zmistu_shk_kursu_himii.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_onovl__zmistu_shk_kursu_himii.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_metod_aspekti_vikl_kombinat_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_metod_aspekti_vikl_kombinat_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_metod_aspekti_vikl_kombinat_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_mod_i_proekt__such_uroku_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_mod_i_proekt__such_uroku_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_org_sam_diyal_n.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_org_sam_diyal_n.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_navch_proekt__v_sist_b_2.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_navch_proekt__v_sist_b_2.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_met_aspekti_rozv_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_met_aspekti_rozv_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_metod__osobl__vvedennya_2.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_metod__osobl__vvedennya_2.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_metod__osobl__vvedennya_2.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_innov_hud_ped_teh_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_innov_hud_ped_teh_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_innov_hud_ped_teh_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vibr__teor__ta_prakt_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vibr__teor__ta_prakt_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vibr__teor__ta_prakt_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_movi_programuv__piton_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_movi_programuv__piton_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_movi_programuv__piton_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_paketa_ms_office_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_paketa_ms_office_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_vik_paketa_ms_office_1.pdf


 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Наскрізні 
лінії компетентностей у змісті шкільного курсу 
математики» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Реалізація 
персоніфікованого підходу в умовах арт-простору» на 2020 

рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Розвиток 
соціальної та комунікативної компетентності вчителя» для 
вчителів без визначення фаху 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Технологія 
розвитку художньо-образного мислення»на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Компетентнісно орієнтоване навчання 
математики засобами кооперативного навчання» для 

вчителів математики 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Науково-
методичні аспекти викладання початків математичного 
аналізу» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Теоретико-
методичне забезпечення роботи з математично 
обдарованими учнями» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Науково-дослідницька діяльність на уроках 
української мови» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Особливості виховання в учнів культури 
мовлення» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Розвиток 

когнітивного та творчого потенціалу учнів засобами нових педагогічних 

технологій» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Методичний інструментарій навчання 
української мови» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Риторика 
як мистецтво, наука й навчальна дисципліна» на 

2020 рік 
 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

«Розвиток професійної компетентності вчителя у країнської мови та 
літератури, мов і літератур національних меншин»на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Інноваційні технології навчання при 

https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_naskriz__linii_kompetent_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_naskriz__linii_kompetent_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_naskriz__linii_kompetent_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_real_personif__pidh__v_umov_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_real_personif__pidh__v_umov_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_real_personif__pidh__v_umov_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_soc__i_komunik_komp_sti_vchitelya_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_soc__i_komunik_komp_sti_vchitelya_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_soc__i_komunik_komp_sti_vchitelya_1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_tehn_rozv_hud_obr_misl_1.pdf
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викладанні української та зарубіжної літератур» на 
2020 рік 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Реалізація принципів системності і 
науковості при вивченні української мови» на 2020 
рік 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Українська література кінця ХІХ – 
першої чверті ХХ століття в контексті 
загальноєвропейського літературно-мистецького 
розвитку» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Формування ключових і предметних 
компетентностей учнів на уроках української мови 
та літератури» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Розвиток 
здоров’язберігаючої культури учнів: тренінгові технології» на 2020 рік 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методика 
проведення повного циклу моніторингових досліджень сформованості 
математичних компетентностей учнів» 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
«Диференційований та індивідуальний підходи до вивчення математики» 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
«Здоров’язберігаючі технології в освітньому процесі: теорія і практика» 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Методика 
викладання профілактичних програм: здоров’язбережна компетентність і 
превентивна освіта» 

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Розв’язування 
алгебраїчних задач поглибленого рівня складності» 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ «Формування ключових компетентностей на 
уроках трудового навчання та технологій» 

 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

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

 НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «Науково-
методичні засади викладання курсу «Основи здоров’я» 

 НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Іннова ційна 
спрямованість виховного процесу: теорія, методика, практика» 

 НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «ВИХОВАННЯ 
ОСОБИСТОСТІ У ВИМІРІ НОВИХ ОСВІТНІХ РЕАЛІЙ» 

 Навчальна програма КУРСІВ  підвищення кваліфікації «Розвиток і 
актуалізація мотивації педагогів до інноваційної діяльності» 

 НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «MS Publisher: 
створення та редагування  буклетів, бюлетенів, програм, макетів web-сайтів» 

https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_innovac_tehnolg_navch__pri_vikl_ukr.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_innovac_tehnolg_navch__pri_vikl_ukr.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_realiz_princip_sistemn__i_nauk.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_realiz_princip_sistemn__i_nauk.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_realiz_princip_sistemn__i_nauk.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_realiz_princip_sistemn__i_nauk.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_ukr_lit_hih_hh.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_ukr_lit_hih_hh.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_ukr_lit_hih_hh.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_ukr_lit_hih_hh.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_ukr_lit_hih_hh.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_formuv__klyuch__kompet_na_ur_ukr_m.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_formuv__klyuch__kompet_na_ur_ukr_m.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_formuv__klyuch__kompet_na_ur_ukr_m.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_formuv__klyuch__kompet_na_ur_ukr_m.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/6_rozv_zdor_zber.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/6_rozv_zdor_zber.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/6__metod_prov_povn__ciklu_monitor_doslidzhen_.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/6__metod_prov_povn__ciklu_monitor_doslidzhen_.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/6__metod_prov_povn__ciklu_monitor_doslidzhen_.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/15_dif__ta_ind__pidh.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/15_dif__ta_ind__pidh.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/15_zd_zber_tehn.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/15_zd_zber_tehn.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/15_metod_vikl_profil1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/15_metod_vikl_profil1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_123/files/15_metod_vikl_profil1.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_algebraich__zad.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_rozv_algebraich__zad.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_form__klyuch__komp_tn.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_form__klyuch__komp_tn.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_form__klyuch__komp_tn.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_form_konstr__tehn.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_form_konstr__tehn.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_form_konstr__tehn.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/15_form_konstr__tehn.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_nauk_metod_zasadi.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/30_nauk_metod_zasadi.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/innovaciyna_spryamovanist_vihovnogo_procesu.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/innovaciyna_spryamovanist_vihovnogo_procesu.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/innovaciyna_spryamovanist_vihovnogo_procesu.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/vihovannya_osobistosti_u_vimiri_osvitnih_realiy.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/vihovannya_osobistosti_u_vimiri_osvitnih_realiy.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/vihovannya_osobistosti_u_vimiri_osvitnih_realiy.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/rozvitok_i_aktualizaciya_motivacii_pedagogiv.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/rozvitok_i_aktualizaciya_motivacii_pedagogiv.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/rozvitok_i_aktualizaciya_motivacii_pedagogiv.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_ms_publisher_stvor__ta_redaguv__bukletiv_.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_ms_publisher_stvor__ta_redaguv__bukletiv_.pdf
https://ooiuv.odessaedu.net/uploads/editor/9324/560545/sitepage_20/files/6_ms_publisher_stvor__ta_redaguv__bukletiv_.pdf


 НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Використання 
графічного редактора MS Paint і Tux  Paint для створення та редагування 
графічних об’єктів» 

 НавчальнА ПРОГРАМА КУРСІВ курсів підвищення кваліфікації «Авторська 
педагогічна технологія фізичного виховання дітей за системою 
М.М.Єфименка» 

 НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Використання 
текстового редактора MS Word для створення навчально-методичного 
забезпечення викладання обраної теми» (рівень - середній) 

 НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Конструювання 
модулів до «нових видів спорту» у закладах загальної середньої освіти» 

 НавчальнА ПРОГРАМА КУРСІВ курсів підвищення кваліфікації «Оздоровчі 
педагогічні технології фізичного виховання дітей» 

 Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Проектування 
виховного простору: компетентнісний та ціннісний підходи» 

 Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Сучасні виховні 
технології в роботі класного керівника» 

 НавчальнА ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації «Табличний процесор 
MS Excel: створення та редагування табличних документів, розробка 
дидактичних матеріалів» (рівень - середній) 

 Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Педагогічне 
проектування освітнього процесу з предмета «Захист Вітчизни» 

 Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Впровадження 
інновацій у позашкільному закладів освіти» 

 Навчальна програма курсів підвищення кваліфікації «Управління 
позашкільним закладом освіти: сучасний аспект» 
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