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Шановні колеги! 
 

Інформуємо Вас про можливість дистанційного підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників у 2022-2023 навчальному році на базі  

Центру інноваційних освітніх технологій  

Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти  за 

професійною програмою "Професійний розвиток викладача закладу вищої освіти" 

 

За результатами успішного навчання видається сертифікат Національного 

університету «Львівська політехніка» про підвищення кваліфікації, що відповідає 

вимогам Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р. 

 

Навчання відбувається на дистанційній платформі Центру. 

 

Навчання передбачає проведення вебінарів, виконання практичних завдань, 

надання відеоінструкцій, теоретичних та додаткових навчальних матеріалів 

відповідно до навчальних програм курсів. Доступ до навчальних матеріалів 

відкрито впродовж усього терміну навчання - 3 тижні. 

 

Навчання платне: 

- 30-годинний курс підвищення кваліфікації - 600 грн 

-  8-годинний семінар / тренінг підвищення кваліфікації - 250 грн 

 

Для зарахування на навчання необхідно: 

1. Обрати курс 

2. Заповнити форму реєстрації ( за покликанням у таблиці) 

3. Заповнити та надіслати документи на зарахування та оплатити навчання 

(реквізити для оплати та шаблони документів надсилаються на електронну адресу, 

після реєстрації) 

 

Ласкаво просимо на навчання! 

 

Довідки 

за телефоном: +38 032 258 32 34, +38 032 258 32 37 

за адресою  просп. Чорновола 57, 3 поверх  

е-лист можна написати за адресою ciot@lpnu.ua 
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Освітні послуги, 

які пропонує Центр інноваційних освітніх технологій  

Інституту права, психології та інноваційної освіти  

Національного університету «Львівська політехніка» 

для педагогічних та науково-педагогічних працівників  

закладів освіти України 

 
 

 

 

 

30-годинні курси підвищення кваліфікації * 

 
 

№ Назва курсу** Автор(и) 
Форма 

навчання** 

Дата 

початку 

навчання 

Реєстрація 

1.  
Основи створення 

дистанційного курсу на Moodle 
Носкова М.В. дистанційно 07.11.2022 

http://surl.li/czr

wz 

2.  Основи фінансової грамотності Рисін М.В. дистанційно 26.09.2022 
https://cutt.ly/w

CKDdP8 

3.  
Інвестиційний менеджмент для 

педагога 
Рисін М.В. дистанційно 26.09.2022 

https://cutt.ly/8

CKDeQ5 

4.  
Педагогічна майстерність 

викладача закладу вищої освіти 
Дольнікова Л.В. 

очно, 

дистанційно 
03.10.2022 

https://cutt.ly/v

VwV8O3 

5.  

Результативний педагогічний 

конфлікт та профілактика 

булінгу 

Криштанович 

С.В. 
дистанційно 26.09.2022 

https://cutt.ly/F

CKFHZd 

6.  

Психологічна компетентність 

сучасного педагога 

(в рамках курсу,за бажанням 

слухачів, передбачено 

індивідуальна психологічна 

консультація) 

Мищишин М.М. 
очно, очно-

дистанційно 
26.09.2022 

https://cutt.ly/k

CKDC2o 

7.  

Цифровізація навчального 

процесу в закладах професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Богоніс О.М. дистанційно 26.09.2022 
http://surl.li/czrx

q 

 

*Для викладачів  університету в ЦІОТ по вівторках з 14-00 до 16-00 год.  

проводяться психологічні консультації.  

Запис на консультації за покликанням http://surl.li/cztci 
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8-годинні семінари / тренінги підвищення кваліфікації * 

 

№ Назва курсу** Автор(и) 
Форма 

навчання** 

Дата 

початку 

навчання 

Реєстрація 

Особистісний розвиток викладача 

1.  
Пенсійне забезпечення: 

переваги та можливості 
Рисін М.В. дистанційно жовтень 

2022 

  
(по факту 

формування 

групи) 

http://surl.li/czrwa 

2.  
Сімейний бюджет. Як 

заощадити на мрію 
Рисін М.В. очно http://surl.li/czrwi 

3.  
Фінансове планування та 

бюджетування 
Рисін М.В. дистанційно http://surl.li/czrwj 

4.  Як інвестувати на мрію? Рисін М.В. дистанційно http://surl.li/czrwm 

Психолого-педагогічний супровід педагога закладу освіти 

5.  

Психологічна компетентність 

та її місце в професійній 

діяльності педагога 

Мищишин М.М. очно 
жовтень 

2022  

 
(по факту 

формування 

групи) 

https://cutt.ly/sCV

GKrw 

6.  
Емоційний інтелект в 

педагогічній діяльності 
Мищишин М.М. очно 

https://cutt.ly/ECV

HrcU 

7.  
Життєвий баланс -  основа 

психологічного благополуччя 
Мищишин М.М. очно 

https://cutt.ly/QCV

Hv1l 

8.  
Якісна комунікація в 

педагогічній діяльності 
Мищишин М.М. очно 

https://cutt.ly/CCV

HFhw 

ІКТ у  викладанні навчальних дисциплін у ЗПТО 

9.  

Цифровізація в закладах 

професійної (професійно-

технічної освіти) як 

ефективний інструмент 

забезпечення прозорості 

навчального процесу та 

мінімізації корупційних 

ризиків 

Богоніс О.М. дистанційно 

жовтень 

2022 

  
(по факту 

формування 

групи) 

http://surl.li/czruf 

10.  
Електронний журнал для 

закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Богоніс О.М. дистанційно http://surl.li/czrul 

11.  
Продукти, сервіси і рішення, 

для якісної дистанційної 

взаємодії з учнями/студентами 

Богоніс О.М. дистанційно http://surl.li/czruq 
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12.  

Основи створення 

електронних робочих листів, 

посібників, підручників з 

професійно-теоретичної 

підготовки у закладах 

професійної (професійно-

технічної) освіти 

Богоніс О.М. дистанційно 

жовтень 

2022 

  
(по факту 

формування 

групи) 

http://surl.li/czrva 

13.  

Сервіси для створення 

електронних конспектів, 

посібників, підручників 

викладачами спецдисциплін та 

майстрами виробничого 

навчання закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Богоніс О.М. дистанційно http://surl.li/czrve 

14.  

Google Форми як ефективний 

інструмент в роботі сучасного 

педагога закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Богоніс О.М. дистанційно http://surl.li/czrvj 

15.  

Інструменти та ресурси 

Google і Microsoft для 

викладачів та майстрів 

виробничого навчання у 

закладі професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Богоніс О.М. дистанційно http://surl.li/czrvp 

16.  

Як зробити урок 

інтерактивним: лайфхаки в 

роботі сучасного педагога 

закладу професійної 

(професійно-технічної) освіти 

Богоніс О.М. дистанційно http://surl.li/czrvw 

 

 

* Список курсів, семінарів, тренінгів, майстер-класів постійно поповнюється.  

** Тематику, терміни  та форму навчання узгоджуйте  безпосередньо в Центрі інноваційних 

освітніх технологій. Контакти вказані внизу кожної сторінки.  
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