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Список  

курсів підвищення кваліфікації, семінарів, тренінгів, майстер класів 

 з питань організації дистанційного (віддаленого) навчання 

для педагогічних працівників закладів освіти України, які пропонує  

Центр інноваційних освітніх технологій  

Інституту права, психології та інноваційної освіти  

Національного університету «Львівська політехніка» 

у 2020-2021 н. р. 
 

Професійна програма: «Професійний розвиток педагога ЗЗСО» 

Категорія слухачів: педагогічні працівники та керівники ЗЗСО 

Обсяг навчання: 30 год. (1 кредит ЄКТС)           

Вартість навчання: 480 грн. з особи   Форма навчання:  дистанційно / очно-дистанційно 

Документ за результатами навчання: сертифікат  про підвищення кваліфікації 

Національного університету «Львівська політехніка» 
 

№ Назва Автор(и) Категорія слухачів 
Початок 

навчання 

Організація дистанційного навчання у закладі освіти 

1 
Організація віддаленого 

(дистанційного) навчання у ЗЗСО 
Група авторів 

Керівники шкіл з навичками 

роботи з ПК та Інтернет 
Серпень 

2 Основи е-дидактики Носкова М.В. 
Педагоги незалежно від 

предмету викладання 
Вересень  

3 
Розгортання LMS MOODLE у 
закладі освіти. Базовий курс 

Чайківський 

Т.В. 
Системні адміністратори Серпень  

4 
Основи створення 
дистанційного курсу на Moodle 

Носкова М.В. 
Педагоги незалежно від 

предмету викладання 
Серпень  

5 

Використання хмарних сервісів 

в умовах персонального 
акаунту (на базі Office 365) 

Стадниченко 

К.В 

Педагоги незалежно від 

предмету викладання 
Жовтень  

6 
Вчимося вчити дистанційно (на 

базі сервісів Google) 
Сокол І.М. 

Педагоги незалежно від 
предмету викладання 

Листопад  

7 

Інструментарій педагога для 

віддаленого (дистанційного) 

навчання. Початковий рівень 

Сокол І.М. 

Стадниченко 

К.В. 

Педагоги з початковим 
рівнем володіння ІКТ 

Серпень  

8 

Інструментарій педагога для 

віддаленого (дистанційного) 
навчання. Базовий рівень 

Сокол І.М. 

Стадниченко 
К.В. 

Педагоги з достатнім рівнем 

володіння ІКТ та досвідом 

використання інтернет-

сервісів 

Серпень  

9 

Інструментарій педагога для 

віддаленого (дистанційного) 
навчання. Преміум рівень 

Сокол І.М. 

Стадниченко 

К.В. 

Педагоги з високим рівнем 

володіння ПК та досвідом 
роботи дистанційно 

Жовтень 

10 

Організація діяльності закладу 

освіти у сучасних умовах: 
медичні аспекти. Базовий курс 

Бойко А.В. 

Загарук Т. 
Сухінський Р. 

Керівники шкіл та педагоги 

незалежно від предмету 
викладання 

Серпень  
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ІКТ в освіті 

11 Цифрова гігієна педагога Чала М.С. 

Керівники шкіл та педагоги 

незалежно від предмету 
викладання 

Серпень 

12 
Структурування мислення 

створення інтелект-карт 
Сокол І.М. 

Керівники шкіл та педагоги 

незалежно від предмету 
викладання 

Жовтень  

13 
Загрози та фейки: підвищуємо 
власну медіаграмотність 

Сокол І.М. 

Керівники шкіл та педагоги 

незалежно від предмету 

викладання 

Жовтень  

14 
Дидактичні можливості освітньої 
платформи Miksike 

Носкова М.В. 

Керівники шкіл та педагоги 

незалежно від предмету 

викладання 

Листопад  

Інтерактивні технології навчання 

15 
Впровадження квест-технологій 
у освітній процес 

Сокол І.М. 

Керівники шкіл та педагоги 

незалежно від предмету 

викладання 

Листопад  

16 
Планування STEM-тижня у 

закладі освіти 
Скрипка А.В. 

Керівники шкіл та педагоги 
незалежно від предмету 

викладання 

Вересень  

17 STEM-урок у школі Скрипка А.В. 
Керівники шкіл та педагоги 

незалежно від предмету 

викладання 

Вересень  

Контроль якості навчання та основи тестування 

18 
Формувальне оцінювання – 

оцінювання для розвитку 
Чала М.С. 

Керівники шкіл та педагоги 
незалежно від предмету 

викладання 

Серпень  

 

Семінари, тренінги, майстер-класи 
 

№ Назва Автор(и) 
Обсяг 

год 
Вартість 

Початок 

навчання 

1 
Організація діяльності закладу освіти в 

умовах пандемії: медичні аспекти 

Бойко А.В. 
Загарук Т. 

Сухінський Р. 

12 230 грн. Серпень  

2 
Навчаємо дистанційно! Перші кроки до 

створення дистанційного курсу 
Носкова М.В. 12 230 грн. Серпень  

3 
Секрети організації взаємодії учасників 

віддаленого навчання 
Носкова М.В. 8 170 грн. Вересень  

4 Створення віртуальної квест-кімнати Сокол І.М. 8 170 грн. Вересень  

5 
Стратегії, техніки та інструменти 
формувального оцінювання 

Чала М.С. 8 170 грн. Вересень  

 

* Про умови участі, форму та тривалість навчання, а також щодо термінів навчання можна 

дізнатись безпосередньо у Центрі інноваційних освітніх технологій, також нам можна 

написати або зателефонувати (контакти див. внизу сторінки) 
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