
  

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Ректор          Любов ПОКРОЄВА                                                    

 

ПЛАН                                       

проведення курсів підвищення кваліфікації,  

фахових та тематичних спецкурсів (за вибором) 

для керівних кадрів та педагогічних працівників 

закладів освіти в дистанційній формі 
 

на ВЕРЕСЕНЬ 2022 року  
 

 

 

№ 

з/

п 

Напрям, тема, обсяг,  

форма підвищення кваліфікації 

Кількість груп 

01.09 – 15.09.2022 16.09 – 30.09.2022 

ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

1 
НУШ: нові навчальні дисципліни та курси в 5-9 класах  

(15 годин, тематичний спецкурс) 
1  

ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЦПРПП 

2 

Консультативна діяльність ЦПРПП району (міста, ОТГ) та методичних служб в умовах 

освітніх реформ 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

1  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, 

ЯКІ БУДУТЬ ВИКЛАДАТИ КУРСИ / ПРЕДМЕТИ У 5 КЛАСІ 

ЗА МОДЕЛЬНИМИ НАВЧАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ 

3 

Особливості навчання учнів 5 – 6 класів предметів громадянської та історичної освітньої 

галузі за новим Державним стандартом базової середньої освіти в умовах реалізації 

Концепції НУШ 

(30 годин,  фаховий спецкурс за освітньою програмою ) 

1  

4 Новий Державний стандарт базової середньої освіти. 1  



  

Культура добросусідства. 5 клас НУШ 

(30 годин,  фаховий спецкурс за освітньою програмою ) 

5 
Інтегрований курс «Природничі науки» в освітньому процесі у 5-6 класах  

(30 годин, курси за освітньою програмою) 
 1 

6 
Новий Державний стандарт базової середньої освіти. Музичне мистецтво. 5 клас НУШ 

(30 годин,  фаховий спецкурс за освітньою програмою ) 
1  

7 
Новий Державний стандарт базової середньої освіти. Фізична культура. 5 клас НУШ 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 
 1 

ДЛЯ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ ТА ЇХ ЗАСТУПНИКІВ З НВР 

8 

Особливості організації освітнього процесу в ЗЗСО у дистанційному та змішаному 

форматі 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

1  

ДЛЯ ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ З ВИХОВНОЇ РОБОТИ  

9 
Нові підходи  до організації виховної роботи у ЗЗСО в умовах воєнного стану 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 
1  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ 

10 
Проєктування освітньої діяльності з української мови та літератури  у 5-6 класах НУШ  

(30 годин, курси за освітньою програмою) 
1  

11 

Технології дистанційного навчання української мови та літератури в умовах воєнного 

часу 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

 1 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

12 
Особливості вивчення зарубіжної літератури  у 5-6 класах НУШ   

(30 годин, курси за освітньою програмою) 
1  

13 
Особливості дистанційного навчання зарубіжної літератури у 2022-23 навчальному році 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 
 1 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

14 
Особливості організації дистанційного навчання англійської мови 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 
1  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (АНГЛІЙСЬКОЇ, НІМЕЦЬКОЇ, ФРАНЦУЗЬКОЇ) 

15 
Модельні програми та підручники для реалізації змісту іншомовної освіти у 5 класі НУШ 

(15 годин, тематичний спецкурс) 
1  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ ВИКЛАДАЮТЬ ПРЕДМЕТИ МОВНО-ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ 

16 

Професійний стандарт вчителя: формуємо загальні та професійні компетентності 

вчителів-філологів 

(15 годин, тематичний спецкурс) 

 1 



  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ 

17 

Практика використання сучасних освітніх технологій навчання історії в дистанційному 

форматі 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

 1 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ГЕОГРАФІЇ 

18 

Практика використання сучасних освітніх технологій навчання географії в дистанційному 

форматі  

(30 годин,  курси за освітньою програмою) 

1  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ІНТЕГРОВАНОГО ПРИРОДНИЧОГО КУРСУ «ДОВКІЛЛЯ» 

19 

 

Інтегрований курс «Довкілля»: особливості навчання в 5-6 класах в природничій освітній 

галузі 

 (30 годин, курси за освітньою програмою) 

 1 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

20 
Як зробити навчання математики в 5 класі цікавим і продуктивним 

(30 годин, курси за освітньою програмою)  
 1 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ 

21 
Особливості навчання фізики в екстремальних умовах 
(30 годин, курси за освітньою програмою) 

1  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ 

22 
Навчання інформатики в в базовій та старшій школі 

(30 годин, фаховий спецкурс) 
 1 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ БІОЛОГІЇ  

23 
Сучасні підходи до навчання біології в базовій та старшій школі 

 (30 годин, курси за освітньою програмою)  
1  

ДЛЯ УЧИТЕЛІВ ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН 

24 
Цифровий простір навчання природничо-математичних дисциплін 

(15 годин, тематичний спецкурс) 
 1 

 ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТУ «ЗАХИСТ УКРАЇНИ» 

25 
Нові акценти в роботі вчителя предмета «Захист України» в умовах воєнного стану  

(15 годин, тематичний спецкурс) 
1  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ, ВИХОВАТЕЛІВ ГПД 

26 

Особливості реалізації Державного стандарту початкової освіти в адаптаційно-ігровому 

циклі (2 клас) 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

 1 



  

27 

Професійний стандарт учителя: загальні та професійні компетентності вчителя 

початкових класів Нової української школи 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

1  

28 

Освітній процес у 1-му класі 2022/2023 н.р.: особливості організації, змісту та методик 

дистанційного навчання 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

1  

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

29 
НУШ: інформатика в початкових класах 

(30 годин, фаховий спецкурс за освітньою програмою) 
1  

ДЛЯ АСИСТЕНТІВ ВЧИТЕЛІВ ЗЗСО 

30 

Професійна діяльність асистента вчителя ЗЗСО в умовах воєнного стану та дистанційного 

навчання 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

 1 

ДЛЯ ВИХОВАТЕЛІВ-МЕТОДИСТІВ  ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

31 
Особливості роботи вихователя-методиста ЗДО в умовах воєнного стану 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 
 1 

ДЛЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

32 
Особливості роботи вихователя ЗДО в умовах воєнного стану  

(30 годин, курси за освітньою програмою) 
1  

33 

Професійний стандарт «Вихователь закладу дошкільної освіти»: розвиток загальних та 

професійних компетентностей 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

 1 

34 
Сучасні освітні тренди в дошкільній освіті  

(30 годин,  фаховий спецкурс за освітньою програмою ) 
1  

35 

Педагогічне партнерство в закладі дошкільної освіти в умовах дистанційного освітнього 

процесу 

(15 годин, тематичний спецкурс) 

 1 

36 

Безпечне та здорове освітнє середовище для дошкільників в умовах дистанційного 

освітнього процесу: організаційно-методичний супровід 

(15 годин, тематичний спецкурс) 

 1 

ДЛЯ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

37 

Складові діяльності соціального педагога ЗЗСО в умовах воєнного стану та дистанційного 

навчання 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

1  

ДЛЯ ПЕДАГОГІВ-ОРГАНІЗАТОРІВ 



  

 

 

 

Тетяна ПАПЕРНОВА 

38 

Сучасні технології виховання в умовах розбудови Нової української школи 

(30 годин, курси за освітньою програмою) 

 

 1 

ДЛЯ  КЕРІВНИКІВ ГУРТКІВ 

НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ТА ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО НАПРЯМІВ 

39 

Професійні компетентності керівника гуртка науково-технічного та дослідно-

експериментального напрямів як стратегічний вектор розвитку позашкільної 

освіти в умовах сьогодення 

(30 годин,   курси за освітньою програмою ) 

 1 


