
 

Центр інноваційних освітніх технологій Інституту 

права, психології та інноваційної освіти Національного 

університету «Львівська політехніка» проводить курси 

підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів освіти України за 

очною, очно-дистанційною та дистанційною формою 

навчання на основі укладених договорів про надання 

освітніх послуг з фізичними та юридичними особами. 

Працюємо на підставі: 

Сертифікат про акредитацію: Серія УД № 14007743 

Виданий за рішенням Акредитаційної комісії від 27.12.2018 р. Протокол № 133. Наказ 

МОН України № 13 від 08.01.2019 р. 

Термін дії до 01.07.2024 р. 

Спеціальність 011 «Освітні педагогічні науки» 
 

За результатами успішного навчання видається сертифікат про 

підвищення кваліфікації Національного університету «Львівська 

політехніка», що відповідає вимогам Постанови Кабінету Міністрів України 

№ 800 від 21.08.2019 р. та не потребує затвердження педагогічної (Вченої) 

ради закладу освіти. 

Тематика навчальних курсів та семінарів наведена у таблиці.  

Навчання платне. Вартість навчання вказана у таблиці.  

Оплата здійснюється за кошти юридичних та (або) фізичних осіб, а також 

за кошти державної субвенції на підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів освіти України.  

У 2021 році підвищення кваліфікації вчителів 5-11(12) класів ЗЗСО за 

кошти державного бюджету здійснюється відповідно до  постанови КМУ від 30 

червня 2021 року № 682 «Про внесення змін у додаток до постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 травня 2021 р. № 476». 

Для укладання угоди про надання освітніх послуг з юридичною 

особою – закладу освіти або відділу освіти ОТГ необхідно  заповнити  шаблон 

договору (додається) та додаток до договору (додається), де зазначити обрані 

курси відповідно до запропонованого списку та дані вчителів, які будуть 

навчатися, після цього надіслати заповнені документи на електронну адресу 

Центру інноваційних освітніх технологій lipt.psu@lpnu.ua. 

З детальним описом курсів, формами та тривалістю навчання можна 

ознайомитись на сторінці Центру інноваційних освітніх технологій за 

посиланням: http://lpnu.ua/ciot 
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Курси та семінари підвищення кваліфікації  

для педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти України,  

Центру інноваційних освітніх технологій  

Інституту права, психології та інноваційної освіти  

Національного університету «Львівська політехніка» 

у І семестрі 2021-2022 навчальному році 

Курси підвищення кваліфікації – 30 год. 

Форма навчання дистанційна, змішана, очна 

Кількість слухачів у групі до 25 осіб 
Навчання організовується з урахуванням графіку роботи за основним місцем праці 

слухача. 

 

№ Назва* Автор(и) Категорія слухачів вартість 

1 
Організація дистанційного 
(віддаленого) навчання у 

закладі освіти 
Група авторів 

вчителі будь-яких 
предметів 

550 грн 

3 Основи е-дидактики Носкова М.В. 
вчителі будь-яких 

предметів 
550 грн 

4 
Основи створення 

дистанційного курсу на 
Moodle** 

Носкова М.В. 
керівники закладів 

освіти, вчителі будь-
яких предметів 

550 грн 

5 
Вчимося з Moodle. 
Інструментарій та 
налаштування.** 

Носкова М.В. 
вчителі предметів 

гуманітарного циклу 
550 грн 

6 

Цифрові технології у 
професійній діяльності 

бібліотекаря закладу 
освіти 

Падус О.М. шкільні бібліотекарі 550 грн 

7 
Основи фінансової 

грамотності** 
Рисін М.В. 

вчителі економіки, 
педагоги-організатори, 

класні керівники, 
вчителі будь-яких 

предметів 

550 грн 

8 
Планування STEM-тижня у 

закладі освіти 
Скрипка Г.В. 

керівники закладів 
освіти, вчителі будь-

550 грн 
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яких предметів 

9 STEM-урок у школі** Скрипка Г.В. 
Вчителі будь-яких 

предметів 
550 грн 

10 
Самооцінка 

професіоналізму педагога: 
сучасні вимоги 

Смагін І.І. 
керівники закладів 

освіти, вчителі будь-
яких предметів 

550 грн 

11 
Компетентісний підхід в 

освіті: ідеологія та 
проблеми реалізації 

Смагін І.І. 
керівники закладів 

освіти, вчителі будь-
яких предметів 

550 грн 

12 
Конструювання 

компетентісного уроку** 
Смагіна Т.М. 

вчителі будь-яких 
предметів 

550 грн 

13 
Загрози та фейки: 

підвищуємо власну 
медіаграмотність 

Сокол І.М. 
Вчителі будь-яких 
предметів, шкільні 

бібліотекарі 
550 грн 

14 

Інструментарій педагога 
для віддаленого 

(дистанційного) навчання. 
Початковий рівень** 

Сокол І.М. 

вчителі будь-яких 
предметів з 

початковим рівнем ІКТ 
грамотності 

550 грн 

15 
Вчимося вчити 

дистанційно (на базі 
сервісів Googlе)** 

Сокол І.М. 
вчителі будь-яких 

предметів  з базовим 
рівнем ІКТ грамотності 

550 грн 

16 
Навчальне відео 

власноруч: максимум 
практики** 

Сокол І.М., 
Стадниченко К.В. 

керівники, вчителі 
будь-яких предметів, 

бібліотекарі, педагоги-
організатори 

550 грн 

17 
Структурування мислення: 

розробка інтелект-карт 
Сокол І.М. 

вчителі будь-яких 
предметів 

550 грн 

18 
Впровадження квест-
технологій в освітній 

процес** 
Сокол І.М. 

вчителі будь-яких 
предметів 

550 грн 

19 

Інструментарій педагога 
для віддаленого 

(дистанційного) навчання. 
Базовий рівень** 

Стадниченко К.В. 
вчителі будь-яких 

предметів з базовим 
рівнем ІКТ грамотності 

550 грн 

20 

Використання хмарних 
сервісів в умовах 

персонального акаунту (на 
базі Office 365 та 

GoogleApps) 

Стадниченко К.В. 
Вчителі будь-яких 

предметів з базовим 
рівнем ІКТ грамотності 

550 грн 

21 
Інструментарій педагога 

для віддаленого 
(дистанційного) навчання. 

Стадниченко К.В. 
вчителі будь-яких 

предметів з високим 
рівнем ІКТ грамотності 

550 грн 
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Достатній рівень** 

22 
Створення відеозанять 
програмними засобами 

Стефанович Т.О. 
вчителі будь-яких 

предметів 
550 грн 

23 

Тайм менеджмент в 
професійній діяльності 

освітянина (для всіх 
категорій) 

Чайківська Н.П. 

керівники закладів 
освіти, вчителі будь-

яких предметів, 
педагоги-організатори 

550 грн 

24 
Адміністрування LMS 

Moodle у закладі освіти. 
Автоматизація процесів 

Чайківський Т.В. 
адміністратори 

платформи, вчителі 
інформатики 

550 грн 

25 
Викладання природничих і 

точних дисциплін на 
MOODLE** 

Чайківський Т.В. 
вчителі точних та 
природничих наук 

550 грн 

26 
Розгортання LMS Moodle у 

закладі освіти. Базовий 
курс 

Чайківський Т.В. 
адміністратори 

платформи, вчителі 
інформатики 

550 грн 

27 
Формувальне оцінювання - 
оцінювання для розвитку** 

Чала М.С. 
вчителі будь-яких 

предметів 
550 грн 

28 
Цифровий контент 

навчання математики: 
інструменти і ресурси** 

Чала М.С. вчителі математики 550 грн 

29 
Цифровий профіль 

педагога 
Чала М.С. 

керівники закладів 
освіти, вчителі будь-

яких предметів 
550 грн 

30 

Використання змішаного 
навчання в процесі 

викладання шкільних 
предметів 

Шуплат А.І. 
вчителі будь-яких 

предметів 
550 грн 

31 
Інвестиційний 

менеджмент для педагога 
Рисін М.В. 

керівники закладів 
освіти, вчителі будь-

яких предметів 
550 грн 

 
* – з описами курсів підвищення кваліфікації (семінарів) можна ознайомитись на сайті центру 
інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка» за 
посиланням https://lpnu.ua/ciot  у розділах «Обрати курс» або «Напрями навчання»; 
 
** – за умови успішного завершення даного курсу / семінару слухач створює дидактичний 
(методичний) контент з предмета викладання про що робиться відмітка у сертифікаті 
(вказується предмет викладання). 
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Семінари підвищення кваліфікації – 6,8,16 год. 

 

Форма навчання дистанційна, змішана, очна 

Кількість слухачів у групі до 25 осіб 
Навчання організовується з урахуванням графіку роботи за основним місцем праці 

слухача. 
*вказана вартість актуальна для ІІ півріччя 2021 року. 

№ Назва Автор(и) 
Категорія 
слухачів 
вартість 

Год. 
Форма 

навчання 
Вартість 

ІКТ в освітньому процесі 

1 
Створення навчальних 

вікторин та тестів 
Сокол І.М 

Керівники 
закладів освіти 

та педагоги 
незалежно від 

предмету 
викладання 

 

6 
очно, 

дистанцій
но 

170 грн 

2 
Використання віртуальних 

дошок в освітньому 
процесі 

Сокол І.М 6 очно 170 грн 

3 
Сервіси для створення 

навчального е-контенту 
Сокол І.М 6 

очно, 
дистанцій

но 
170 грн 

4 
Сучасний mindmapping: ідеї 

використання інтелект-
карт 

Сокол І.М 6 
очно, 

дистанцій
но 

170 грн 

5 

Цифрові інструменти 
Google для організації 
освітньої діяльності: 

Google Foto, Google Keep, 
Google академія тощо 

Сокол І.М 6 
очно, 

дистанцій
но 

170 грн 

6 
Освітні можливості Вікі-

середовищ 
Чала М.С. 16 

дистанцій
но 

300 грн 

Організація дистанційного навчання у закладі освіти 

7 

Навчаємо дистанційно! 
Перші кроки до створення 

дистанційного курсу. 
Тренінг 

Носкова 
М.В. 

 
 
 
 
 

Керівники 
закладів освіти 

та педагоги 

8 
дистанцій

но  
очно 

200 грн 

8 

Секрети організації 
взаємодії учасників 

віддаленого навчання. 
Семінар 

Носкова 
М.В. 

8 
дистанцій

но  
очно 

200 грн 
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9 
Інструменти Moodle для 

створення інтерактивного 
контенту ** 

Носкова 
М.В. 

незалежно від 
предмету 

викладання 
 

16 

дистанцій
но  

очно-
дистанцій

но 

300 грн 

10 

Керування користувачами 
у LMS Moodle. Відповіді на 

типові запитання 
адміністратора 

Чайківськи
й Т.В. 

6 
очно, 

дистанцій
но 

170 грн 

11 
Керування курсами у LMS 

Moodle. Відповіді на типові 
запитання адміністратора 

Чайківськи
й Т.В. 

6 
очно, 

дистанцій
но 

170 грн 

12 

Керування додатковими 
модулями LMS Moodle. 

Відповіді на типові 
запитання адміністратора 

Чайківськи
й Т.В. 

6 
очно, 

дистанцій
но 

170 грн 

13 

Оновлення та перенесення 
LMS Moodle. Відповіді на 

типові запитання 
адміністратора 

Чайківськи
й Т.В. 

6 
очно, 

дистанцій
но 

170 грн 

14 
Конструювання тестів в 

середовищі Moodle** 
Чайківськи

й Т.В. 
16 

дистанцій
но 

300 грн 

15 

Інструменти ефективного 
зворотного зв'язку в 

контексті дистанційного 
навчання 

Чала М.С. 16 
дистанцій

но 
300 грн 

16 
Взаємодія адміністраторів 

платформи Moodle з 
адміністрацією закладу 

освіти 

Носкова 
М.В., 

Чайківськи
й Т.В. 

для учасників 
проекту 

«Moodle – це 
про100!» 

8 

дистанцій
но  

очно-
дистанцій

но 

200 грн 

Особливості викладання окремих предметів, інтерактивні та інноваційні технології 
навчання 

17 
Фінансове планування та 

бюджетування 
Рисін М.В. 

вчителі 
економіки, 
керівники 

закладів освіти  

8 
очно, 

дистанцій
но 

200 грн 

18 

Планування та організація 
уроків інформатики для 3-
4 класу Нової української 

школи 

Сокол І.М 
вчителі 

інформатики 
6 очно 170 грн 

19 Створення онлайнових Скрипка Керівники 8 дистанцій 200 грн 
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вул. Князя Романа, 5, ауд. 105, м. Львів, 79005,          тел. (032) 258-30-84,     

 E-mail: lipt.psu@lpnu.ua        Веб-сайт:  http://lpnu.ua/ciot 
 

інструментів 
формувального 

оцінювання 

Г.В. закладів освіти 
та педагоги 

незалежно від 
предмету 

викладання 
 

но 

20 

Створення онлайнових 
інструментів 

формувального 
оцінювання** 

Скрипка 
Г.В. 

16 
дистанцій

но 
300 грн 

21 

Стратегії, техніки та 
інструменти 

формувального 
оцінювання 

Чала М.С. 8 
дистанцій

но 
200 грн 

22 

Проєктування уроку за 
технологією 

формувального 
оцінювання** 

Чала М.С. 16 
дистанцій

но 
300 грн 

23 

Інтерактивні робочі аркуші 
як інструмент самостійної 

роботи учня ** 
Чала М.С. 16 

дистанцій
но 

300 грн 

Особистий розвиток, інклюзивна освіта 

24 
Електронне портфоліо 
вчителя: планування, 

розробка та наповнення 

Скрипка 
Г.В. 

Керівники 
закладів освіти 

та педагоги 
незалежно від 

предмету 
викладання 

8 
дистанцій

но 
200 грн 

25 
Організація педагогічного 
тренінгу у закладі освіти 

Скрипка 
Г.В. 

8 
дистанцій

но 
200 грн 

26 
Тайм менеджмент в 

професійній діяльності 
педагога 

Чайківська 
Н.П. 

8 

очно, 
очно-

дистанцій
но 

дистанцій
но 

200 грн 

27 

Ключові фактори 
створення здорового 

клімату інклюзивного 
класу 

Чала М.С. 8 
дистанцій

но 
200 грн 

* – з описами курсів підвищення кваліфікації (семінарів) можна ознайомитись на сайті центру 
інноваційних освітніх технологій Національного університету «Львівська політехніка» за 
посиланням https://lpnu.ua/ciot  у розділах «Обрати курс» або «Напрями навчання»; 
 
** – за умови успішного завершення даного курсу / семінару слухач створює дидактичний 
(методичний) контент з предмета викладання про що робиться відмітка у сертифікаті 
(вказується предмет викладання). 

mailto:lipt.psu@lpnu.ua
http://lpnu.ua/ciot

