
Заходи, проведені учителями закладу освіти, які пройшли підвищення кваліфікації у 

2021 році, з метою обміну досвідом 

№

з/

п 

Тематика 

курсів 

підвищення 

кваліфікаці

ї у 2021р. 

Прізвищ

е ім’я,  

по-

батькові 

вчителя 

Дата 

видачі 

сертифік

ата 

Суб’єкт, 

що видав 

сертифіка

т 

Тема 

виступу, 

лекції, 

майстер-

класу… 

Категорі

я 

слухачів/ 
Формат 

проведен

ня 

Короткий 

зміст 

Період 

виступу 

1. Розбудова 

нової 

української 

школи; 

очікування, 

реалії, 

перспективи 

Васько  

Ірина 

Михайлівн

а 

11.12.2020 ЛОІППО Розбудова 

нової 

української 

школи 

Педагогічні 

працівники

, 

педрада 

Класифікація 

ключових 

компонент 

формули Нової 

школи за двома 

визначеними 

ознаками, 

реалізація 

основних засад 

інтеграційного 

підходу до 

інклюзивної освіти 

15.01.2021 

2. Інституційний 

аудит та 

розбудова 

внутрішньої 

системи 

забезпечення 

якості освіти 

Ковалевич 

Ольга 

Павлівна 

02.12.2020 

по 

17.12.2020 

ЛОІППО, 

Державна 

служба 

якості освіти 

України 

Внутрішня 

система 

забезпечен

ня якості 

освіти 

Педагогічні 

працівники

, 

педрада 

Розбудова та 

розвиток 

внутрішньої 

системи 

забезпечення 

якості освіти , 

визначення 

проблемних 

питань під час 

розбудови та 

розвитку систем 

забезпечення 

якості освіти та 

визначення шляхів 

їх вирішення 

19.01. 2021 

3. Meet як 

альтернатива 

Zoom при 

викладанні 

біології та хімії 

Гойда  

Надія 

Василівна 

03.12.2020 НМЦО  Meet як 

альтернати

ва Zoom 

Вчителі 

хімії та 

біології 

Методична 

рада, 

Консультац

ії для 

учителів 

школи/впро

довж 2021 

року 

Застосовання 

різноманітних за

ходів Google 

Meet для 

запобігання 

порушенням, 

зокрема зламу, і 

спеціальні 

елементи 

керування, які 

допомагають 

убезпечити 

зустрічі, 

підтримка 

різноманітних 

варіантів 

двохетапної 

перевірки.  

25.01. 2021 

4. Протидія та 

попередження 

булінгу 

Телішевськ

а Лілія 

Степанівна 

26.01.2021 ГО 

«Прометеус» 

Як 

правильно 

діяти, якщо 

дитина 

стала 

учасником 

булінгу 

Класні 

керівники 

1-11 класів, 

МО 

класних 

керівників 

Правильні дії, 

якщо учень став 

учасником 

булінгу, 

діагностика 

наявності булінгу, 

правильне 

попередження та 

зупинка булінгу, 

система протидії 

булінгу 

04.02. 2021 

5. Емоційний 

інтелект-

професійна 

Максимови

ч Зоряна 

Мирославів

29.01.2021 DINTERNAL 

Education 

Online-

Емоційний 

інтелект-

професійна 

Тренінг для 

вчителів, 

які 

Поняття 

емоційного 

інтелекту. Історія 

15.02. 2021 

https://support.google.com/a/answer/7582940#counterabuse
https://support.google.com/a/answer/7582940#counterabuse
https://support.google.com/a/answer/7582940#counterabuse
https://support.google.com/a/answer/7582940#counterabuse
https://support.google.com/a/answer/7582940#counterabuse


потреба та 

інструмент 

сучасного 

вчителя 

на тренінг потреба та 

інструмент 

сучасного 

вчителя 

викладають 

в 5-11 

класах 

виникнення 

поняття. 

Емоційний 

інтелект як 

сукупність 

чотирьох навичок 

(точність оцінки і 

вираження емоцій, 

використання 

емоцій у розумовій 

діяльності, 

розуміння емоцій, 

керування 

емоціями). 

Характеристики 

високого й 

низького 

емоційного 

інтелекту.  

6. Професійний 

розвиток 

педагога в 

процесі 

розбудови 

нової 

української 

школи 

відповідно до 

провідних 

ціннісно-

світоглядних 

орієнтацій 

Заверуха 

Галина 

Дмитрівна 

06.02.2021 ЛОІППО Професійн

ий 

розвиток 

педагога в 

процесі 

розбудови 

НУШ 

Вчителі 1-4 

класів,  

МО 

вчителів 

початкової 

школи 

Організація 

навчання через 

сукупність 

послідовних та 

взаємопов’язаних 

дій учителя й 

учня,конструюван

ня та реалізація 

сучасних програм 

навчання 

молодших 

школярів із 

використанням 

компетентнісних 

практик 

25.02. 2021 

7. Самовдосконал

ення 

особистості 

шляхом 

опанування 

стратегії та 

інструментарі

ю розвитку 

критичного 

мислення 

Макар 

Орися 

Ігорівна 

01.03.2021 ЦПРПП Інструмент

арій 

розвитку 

критичного 

мислення 

Педагогічні 

працівники

, 

педрада 

Звернення до 

вже засвоєного 

матеріалу 

підвищує увагу 

учнів до теми, 

проблеми, 

пробуджує їхню 

зацікавленість, а 

отже, виконує 

мотиваційну 

функцію. Її 

важливість не 

піддається 

сумніву.  

11.03.21 

8. Безпечний 

інтернет для 

учнів та 

освітян 

Слоцька 

Наталія 

Володимир

івна 

06.02.2021 На Урок Безпечний 

інтернет 

для учнів 

Класні 

керівники1

-4 класів, 

МО 

класних 

керівників 

Спілкування у 

чаті, вКонтакті та 

на інших подібних 

сайтах поряд з 

користю може 

приховувати і 

суттєву небезпеку 

для учнів. Тому, 

щоб уберегти себе 

від неприємностей 

ти  ми повинні 

постійно 

пам’ятати 

нескладні правила 

безпечної 

поведінки під час 

бесіди з 

незнайомцями або 

новими друзями, з 

якими ми 

познайомилися 

саме в Інтернеті, а 

не в реальному 

16.03. 2021 



житті. 

9. Особливості 

організації 

інклюзивної 

освіти в 

початковій 

школі 

Глава  

Ірина 

Володимир

івна 

01.03.2021 ЦПРПП 

 

Особливост

і 

організації 

інклюзивно

ї освіти в 

початковій 

школі 

Класні 

керівники1

-4 класів, 

МО 

вчителів 

початкової 

школи 

Принципи 

інклюзивної 

освіти,застосуванн

я знань та вмінь 

співпраці в 

команді, 

технології   

інклюзивного 

навчання,основ 

поведінкового 

аналізу, 

диференційований 

та індивідуальний 

підхід у роботі з 

учнівським 

різноманіттям 

25.03. 2021 

1

0. 

Реалізація 

ключових 

компетентност

ей через галузь 

«Фізична 

культура»у 

Новій 

укр..школі 

Лоїш  

Оксана 

Володимир

івна 

09.04.2021 ЛОІППО Реалізація 

ключових 

компетентн

остей через 

галузь 

«Фізична 

культура» 

Вчителі 

фізичної 

культури, 

МО 

вчителів 

фізичної 

культури 

Розвиток життєвих 

компетентностей 

засобами 

фізичного 

виховання, шляхи 

реалізації 

компетентнісного 

потенціалу галузі  

«Фізична 

культура» 

08.04. 2021 

1

1. 

Професійний 

розвиток 

педагога в 

процесі 

розбудови 

НУШ 

відповідно до 

провідних 

ціннісно-

світоглядних 

орієнтацій 

Процайло 

Любов 

Михайлівн

а 

26.02.2021 ЛОІППО Професійн

ий 

розвиток 

педагога в 

процесі 

розбудови 

НУШ 

Вчителі 1-4 

класів, 

МО 

вчителів 

початкової 

школи 

Використання 

необхідних 

інструментаріїв 

для здійснення 

формувального 

оцінювання,  

застосування 

сучасних освітніх 

технологій та 

діяльнісних 

методів навчання в 

умовах Нової 

української школи 

20.04. 2021 

1

2. 

Духовно-

моральне 

виховання 

учнівської 

молоді у 

закладах 

загальної 

середньої 

освіти на 

засадах 

християнських 

цінностей 

Зварищук 

Андрій 

Васильович 

08.04 2021 ДЗВО 

«Університт 

менеджменту 

освіти» 

Духовно-

моральне 

виховання 

учнівської 

молоді у 

закладах 

загальної 

середньої 

освіти 

МО 

вчителів 

гуманітарн

ого циклу 

Духовно-

моральний 

розвиток 

учнівської молоді 

належить до 

національних 

інтересів нашої 

держави. Завдання 

педагогічних 

колективів, батьків 

– навчити дитину 

взаємодіяти на 

основі моральних 

цінностей у 

гармонії з іншими 

людьми, собою, 

світом навколо 

себе – є також і 

стратегією 

виховної політики 

сучасної школи. 

29.04. 2021 

1

3. 

Доповнена 

реальність як 

інструмент 

візуалізації на 

уроках 

природничого 

циклу 

Гойда  

Надія 

Василівна 

07.05.2021 ЦПРПП Доповнена 

реальність 

як 

інструмент 

візуалізації 

на уроках 

природнич

ого циклу 

Вчителі 

біології, 

хімії, 

фізики 

МО 

вчителів 

природнич

ого циклу 

Різноманітні 

цифрові технології 

та інструменти під 

час викладання 

природничих 

дисциплін, 

використання 

відкритих ресурсів 

та технологій для 

професійного 

розвитку, 

12.05. 2021 



застосування 

інноваційних 

технологій в 

освітньому прцесі. 

1

4. 

Теорія і 

практика 

сучасної 

англійської 

мови. 

Практична 

граматика та 

сучасний 

лексикон 

англійської 

мови 

Карпа  

Леся 

Федорівна 

23.04.2021 ЛНУім.ІВ.Фр

анка 

Практична 

граматика 

та сучасний 

лексикон 

англійської 

мови 

Вчителі 

англійської 

та 

німецької 

мови, які 

викладають 

5-9 класах 

МО 

вчителів 

іноземних 

мов 

Застосування  

набутих знань при 

веденні дискусій з 

питань професійно 

орієнтованого 

характеру; 

співпрацювати з 

носіями різних 

етнолінгвокультур

них цінностей; 

створювати умови 

для комунікації із 

представниками 

наукових, 

громадських, 

релігійних і 

національно-

культурних 

організацій. 

20.05. 2021 

1

5. 

Фасилітація 

для 

продуктивної 

групової 

роботи 

Кривошей 

Ольа 

Анатоліївн

а 

11.03.20 21 На Урок Фасилітаці

я для 

продуктивн

ої групової 

роботи 

МО 

класних 

керівників 

Коли людина 

залучена до 

прийняття 

рішення, коли її 

думка почута та 

включена при 

розгляданні 

остаточного 

рішення, вона 

більш схильна далі 

реалізовувати це 

рішення. 

Фасилітація — це 

інструмент, який 

допомагає 

полегшити процес 

спільного 

прийняття 

рішення. 

27.05. 2021 

1

6. 

Штучно 

створені 

екосистеми 

Львівщини;ста

новлення, 

розвиток і 

функціонуванн

я 

Гольштейн 

Лариса 

Феліксівна 

18.06.2021 ЦПРПП Функціону

вання 

штучно 

створених 

екосистем 

Львівщини 

Вчителі 

біології, 

хімії, МО 

вчителів 

природнич

ого циклу 

Практичні навички 

роботи з 

природним 

матеріалом,сучасні 

методи визначення 

представників 

флори 

03.06. 2021 

1

7. 

Інноваційно-

педагогічні 

технології у 

фізичному 

вихованні 

школярів 

Слав’як  

Назар 

Олексійови

ч 

18.06.2021 ЛОІППО Інноваційн

о-

педагогічні 

технології 

у 

фізичному 

вихованні 

школярів 

Вчителі 

фізичної 

культури 

МО 

вчителів 

фізичної 

культури 

Використання   

сучасних підходів 

спеціальних 

засобів фізичної 

культури і 

спорту,демонстрац

ія вмінь 

контролювати та 

реалізовувати 

сучасні програми 

фізичного 

виховання із 

використанням 

компетентнісного 

підходу 

15.06. 2021 

1

8. 

Розвиток 

ключових 

компетентност

ей при 

викладанні 

трудового 

навчання та 

Шарун  

Борис 

Степанович 

09.04.2021 ЛОІППО Розвиток 

ключових 

компетентн

остей при 

викладанні 

трудового 

навчання та 

Вчителі 

початкових 

класів та 

трудового 

навчання, 

МО 

вчителів 

Реалізація 

оновлених 

програм навчання 

у 5-11 класах із 

використанням 

компетентнісних 

практик,  

25.06. 2021 



технологій технологій трудового 

навчання 

конструювання 

сучасного 

освітнього 

середовища, 

застосування 

пошукових форм 

групової роботи 

1

9. 

Шкільна 

біологічна 

освіта 

перехідного 

періоду 

Постолатій 

Світлана 

Михайлівн

а 

28.05.2021 ЛОІППО Шкільна 

біологічна 

освіта 

перехідног

о періоду 

Вчителі 

біології, 

МО 

вчителів 

природнич

ого циклу 

Застосування 

інноваційних  

технологій 

навчання в системі 

шкільної 

біологічної  освіти  

для формування 

конкурентноздатн

ої  особистості, 

моделювання 

уроків біології на 

основі сучасних 

технологій, в 

основі яких-

окреслення 

наскрізних 

змістових ліній 

18.08. 2021 

2

0. 

Компетентнісн

ий підхід у 

вивченні 

християнської 

етики в школі 

крізь призму 

інтерактивних 

методів 

навчання 

Лемішка 

Олена 

Юліанівна 

18.06.2021 ЛОІППО Компетент

нісний 

підхід у 

вивченні 

християнсь

кої етики 

МО 

вчителів 

гуманітарн

ого циклу 

Необхідність та 

актуальність 

компетентнісного 

підходу у 

навчанні,  

демонстрація 

умінь  укладати 

інтерактивні 

дидактичні вправи, 

які розкривають 

суть 

компетентностей, 

спрямованих на 

інноваційне 

навчання учнів на 

уроках 

християнської 

етики 

23.08. 2021 

2

1. 

Стартуємо до 

успішної 

школи 

Притула 

Сніжана 

Вікторівна 

09.08.2021 Прометеус Стартуємо 

до успішної 

школи 

МО 

вчителів 

гуманітарн

ого циклу 

Характеристики та 

показники 

демократичної 

школи,  сфери для 

запровадження 

загальношкільного 

підходу. Дії, які 

сприяють 

покращенню  рівня 

розвитку 

демократичної 

культури та 

загальношкільного 

підходу. 

26.08. 2021 

2

2. 

Можливості 

простору 

інноваційного 

навчання  

OpenLab у 

розвитку 

біологічної 

освіти 

Гольштейн 

Лариса 

Феліксівна 

25.08.2021 ЦПРПП OpenLab у 

розвитку 

біологічної 

освіти 

МО 

вчителів 

природнич

ого циклу 

Конструювання та 

реалізація 

сучасних програм 

навчання біології з 

використанням 

компетентнісних 

практик, реалізація 

методологічних 

засад екологізації 

сучасного 

освітнього 

простору  

03.09. 2021 

2

3. 

Квест-

технологія в 

сучасній школі 

та перехід в 

Кривошей 

Ольга 

Анатоліївн

а 

27.08.2021 Всеосвіта Квест-

технологія 

в сучасній 

школі 

Вчителі, які 

викладають 

в 5-11 

класів 

На сьoгоднішній 

дeнь вeлику увaгу 

освiтяни 

придiляють 

13.09. 2021 



онлайн Методична 

рада 

вирiшенню 

нaгальних прoблем 

сучaсного 

oсвітнього 

прoцесу,  

aктивізації 

пiзнавальної 

діяльності. Однiєю 

з тaких сучaсних 

тeхнологій є квeст-

тeхнологія, яка 

допомaгає учням 

знaходити 

неoбхідну 

iнформацію, 

пiддавати її 

аналiзу, 

системaтизувати, 

рoзв’язувати 

пoставлені 

зaвдання, 

рoзвивати 

пiзнавальну 

дiяльність і 

фoрмувати 

ключoві 

компетентності та 

готувати до 

навчання у Новій 

українській школі. 
2

4. 

Додатки 

Google в 

діяльності 

вчителя. 

Використання 

онлайн-

ресурсів для 

організації 

дистанційного 

навчання 

Беньо  

Надія 

Богданівна 

21.08.2021 ЛОІППО Додатки 

Google в 

діяльності 

вчителя 

Методична 

рада 

Організувати 

навчальний процес 

допомагають 

різноманітні 

освітні ресурси, 

такі 

як "Всеосвіта", 

"На Урок" та 

інші. Вони дають 

можливість 

швидко та 

зручного зробити 

тести й онлайн-

опитування. Відео 

на YouTube 

допомагають 

візуалізувати 

матеріали занять. 
Синхронна форма 

навчання 

проводиться за 

допомогою 

додатку Google 

Meet, який є 

зрозумілий і 

простий у 

користуванні 
 

24.09. 2021 

2

5. 

Інклюзія та 

дистанційне 

навчання 

Палій  

Оксана 

Борисівна 

06.10.2021 Вінницький 

інститут ЗВО 

«Відкритий 

міжнародний 

університет 

розвитку 

людини» 

Інклюзія та 

дистанційн

е навчання 

МО 

вчителів 

природнич

ого циклу 

Створення 

безпечного та 

інклюзивного 

освітнього 

середовища, 

особливості 

інклюзивного 

навчання, 

забезпечення 

додаткової 

підтримки в 

освітньому процесі 

дітей з 

особливими 

01.10. 2021 



освітніми 

потребами 

2

6. 

Використання 

mozaBoook 

Якимів-

Ткач 

Світлана 

Ігорівна 

30.09.2021 EdPro Використан

ня 

mozaBoook 

Методична 

рада, 

Консультац

ії для 

учителів 

школи/впро

довж 2021 

року 

mozaBook 

урізноманітнює 

інструментарій 

шкільних уроків за 

рахунок численних 

ілюстраційних, 

анімаційних і 

творчих 

презентаційних 

можливостей. 

Видовищні 

інтерактивні 

елементи і 

вбудовані додатки, 

призначені для 

розвитку навичок, 

проведення 

дослідів та 

ілюстрування, 

пробуджують 

зацікавленість 

учнів і 

допомагають в 

більш легкому 

засвоєнні 

навчального 

матеріалу 

14.10. 2021 

2

7. 

Використання 

mozaBoook та 

mozaWeb у 

пілотному 

проекті НУШ  

для 5-х класів 

Андрейців 

Зоряна 

03.09.2021 ТзОВ 

«Едпро Дист 

рибюшн» 

 

Використан

ня 

mozaBoook 

та 

mozaWebу 

пілотному 

проекті 

НУШ  для 

5-х класів 

Методична 

рада, 

консультац

ії для 

учителів 

школи/впро

довж 2021 

року 

Створення та 

наповнення уроків 

за допомогою 

навчального 

програмового 

засобу mozaBoook 

та mozaWeb   

  

28.10. 2021 

2

8. 

Розвиток 

ключових 

компетентност

ей при 

викладанні 

предмета 

«Основи 

здоров’я» 

(політика і 

практика) 

Русин  

Анжела 

Вікторівна 

22.10.2021 ЛОІППО Розвиток 

ключових 

компетентн

остей при 

викладанні 

предмета 

«Основи 

здоров’я»( 

МО 

вчителів 

природнич

ого циклу 

Інтерактивні 

методи навчання –

педагогіка 

співробітництва і 

розвивального 

навчання, 

визначення ролі 

чинників ,що 

впливають на 

здоров’я, безпеку  

та їх взаємозв’язок 

03.11. 2021 

2

9. 

Професійний 

розвиток 

учителя в 

умовах 

реформування 

мовно-

літературної 

освіти 

Копаєва 

Наталія 

Сергіївна 

22.10.2021 ЛОІППО Професійн

ий 

розвиток 

учителя в 

умовах 

реформува

ння мовно-

літературно

ї освіти 

МО 

вчителів 

української 

мови та 

літератури 

Усвідомлення 

вчителем 

компетентнісного 

підходу до 

навчання і 

розуміння 

процесів, 

пов’язаних із 

розвитком в учнів 

ключових 

життєвих умінь, 

розуміння вимог 

до сучасних уроків 

української мови 

та літератури,опан

ування сучасних 

інноваційних 

методик навчання, 

знання і 

використання 

новаторських 

форм і типів 

уроків української 

10.11. 2021 



словесності. 

  
3

0. 

Специфіка 

викладання 

інформатики в 

умовах 

реформування 

інформативної 

галузі освіти 

Палій  

Оксана 

Борисівна 

27.11.2021 ЛОІППО Специфіка 

викладання 

інформатик

и в умовах 

реформува

ння 

інформатив

ної галузі 

освіти 

МО 

вчителів 

математики 

та 

інформатик

и 

Створення та 

реалізація 

інформаційних 

моделей з різних 

предметних 

галузей в 

середовищі 

електронних 

таблиць та баз 

даних,демонстраці

я навичок 

критичного 

сприйняття 

інформації та 

усвідомлення 

цінності 

високоякісної 

інформації в 

контексті шкільної 

освіти 

17.11. 2021 

 


