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У ЦДПУ ім. В. Винниченка провадження освітньої діяльності 

з підвищення кваліфікації здійснюється на підставі:

Закону України «Про освіту» (стаття 18 та стаття 59);

Закону України «Про вищу освіту» 

(пункт 2 підпункту 2 статті 32; підпункт 3, пункту 7, 

статті 33; стаття 73);

Порядку підвищення кваліфікації педагогічних 

і науково-педагогічних працівників, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 800 

від 27 серпня 2019 р.(зі змінами);

Переліку платних послуг, які можуть надаватися 

державними навчальними закладами, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 796 

від 27 серпня 2010 р.(зі змінами)

Ліцензії на провадження освітньої діяльності з підвищення кваліфікації 

у сфері післядипломної освіти

(Наказ МОН України № 85-л від 23.05.2022; № 115-л від 20.06.2022 )

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF?find=1&text=%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%82
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/796-2010-%D0%BF


Наші переваги:

наукво-педагогічні працівники, які забезпечують освітній процес та якість

надання освітніх послуг;

гнучкий графік освітнього процесу;

комплексність програм (всі навчальні програми мають 5 модулів по 30

годин, що дає можливість проходити навчання кожен рік за різними

модулями та здобувати нові компетентності);

низка програм, які мають цільову аудиторію у галузі позашкільної освіти;

оновлення змісту освітніх компонент програм відповідно до інтересів та

запитів слухачів;

можливість реалізація напрямів підвищення кваліфікації як у межах

конкретної програми, так і за окремими програмами.



Форми підвищення кваліфікації:

• інституційна (очна (денна), дистанційна);

• на робочому місці, на виробництві (якщо передбачено програмою та 

договором). 

Форми підвищення кваліфікації можуть поєднуватись.

Види підвищення кваліфікації:

• навчання за програмою підвищення кваліфікації;

• семінари;

• практикуми; 

• тренінги;

• вебінари;

• майстер-класи тощо.



Напрями підвищення кваліфікації:

• розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета,

фахових методик, технологій);

• формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей

вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України “Про

освіту”;

• психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи

андрагогіки;

• створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості

(специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в

освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами;

• використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в

освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та

кібернетичну безпеку;

• мовленнєва, цифрова, комунікаційна, інклюзивна, емоційно-етична

компетентність;



Програми підвищення кваліфікації

педагогічних працівників

Тривалість – 5 робочих днів

Обсяг – 30 годин / 1 кредит ЄКТС

Вартість – 500 грн. Оплата здійснюється після укладання угоди.

ВАЖЛИВО: Усі програми містять 5 окремих незалежних модулів тривалістю 30 годин.

Це дозволяє накопичувати 150 або 120 годин 

протягом 5 років за різними модулями в межах своєї спеціальності!



За результатами навчання за програмами підвищення кваліфікації 

педагогічним працівникам видається сертифікат





Мета програми – вдосконалення загальних та

професійних компетентностей фахівця, спроможного

розв’язувати складні нестандартні завдання й

проблеми інноваційного та дослідницького характеру в

галузі дошкільної освіти.

Цільова аудиторія – педагогічні працівники

різних типів закладів дошкільної освіти

Освітні компоненти програми

Тема 1. Основні тенденції розвитку дошкільної освіти в 

другій половині ХХ початку ХХІ століття

Тема 2. Народознавчі аспекти реалізації ідей 

компетентнісного підходу в освіті

Тема 3. Розвиток емоційного інтелекту дітей 

дошкільного віку

Тема 4. Медіаосвіта, медіаграмотність і критичне 

мислення в закладі дошкільної освіти

Тема 5. Сучасні технології дошкільної освіти

Тема 6. Корекційно-розвивальна робота як складник 

інклюзивного навчання

Оцінювання здійснюється у формі публічного

захисту авторських розробок з висвітлення

власного досвіду на підсумковій конференції



«Розвиток фахових 

компетентностей вихователів 

закладів дошкільної освіти»

Програма спрямована на удосконалення загальних

та професійних компетентностей фахівця,

спроможного розв’язувати складні нестандартні

інноваційного та дослідницького аспектів у галузі

дошкільної освіти за основними напрямами

модернізації освіти; підвищення методичного та

практичного рівнів професійної компетентності

вихователів закладів дошкільної освіти з реалізації

завдань БКДО (Державного стандарту

дошкільної освіти)

Освітні компоненти програми: 

•сучасні підходи до реалізації змісту Державного 

стандарту дошкільної освіти;

•особливості організації освітньо-розвивального

середовища в контексті Державного стандарту дошкільної 

освіти України;

•стратегії формування компетентностей освітніх напрямів 

відповідно до БКДО;

•технології організації театрально-ігрової діяльності дітей 

дошкільного віку;

•формування творчої особистості дошкільника;

•теорія емоційного інтелекту;

•специфіка роботи з дітьми з особливими освітніми 

потребами;

•забезпечення наступності між дошкільною та початковою 

освітою в реалізації перспективи розвитку дитини.

Оцінювання ефективності навчання здійснюється 

у формі фахового тестування та публічного захисту 

авторських розробок. Навчання на курсах 

завершується конференцією з обміну досвідом.

Цільова аудиторія: вихователі закладів 

дошкільної освіти різних типів і форм власності за 

спеціальністю 012 Дошкільна освіта.



013 Початкова освіта Програма спрямована на оволодіння сучасними методами

розв’язання професійно-педагогічних завдань, що постають

перед Новою українською школою, згідно з Наказом МОН

України «Про затвердження Типової освітньої програми

організації і проведення підвищення кваліфікації

педагогічних працівників закладами післядипломної

педагогічної освіти».

Освітні компоненти програми:

1. Особливості організації освітньо-розвивального

середовища в контексті НУШ.

2. Психологічні аспекти формування безпечного освітнього

середовища в умовах НУШ.

3. Психологічна діагностика молодших школярів.

4. Інтеграція в реалізації змісту початкового навчання.

5. Стратегії розвитку мовленнєвої компетентності молодших

школярів.

6. Стратегії розвитку математичної компетентності

молодших школярів.

7. Особливості формування дослідницьких умінь і

соціальних навичок молодших школярів.

8. Технології кооперативного навчання.

9. Lego-технології в освітньому процесі НУШ.

10. Особливості оцінювання навчальних досягнень учнів в

НУШ.

11. Педагогіка партнерства.

12. Інклюзивна освіта в НУШ.
Оцінювання здійснюється у формі публічного захисту авторських 

розробок щодо висвітлення власного досвіду згідно перспектив 

застосування опанованих тем. Навчання на курсах завершується 

конференцією з обміну досвідом.

Цільова аудиторія – учителі початкової школи; педагоги

недержавних освітніх закладів початкової освіти за

спеціальністю 013 Початкова освіта.



Для учителів початкових класів; вихователів гпд; асистентів вчителя початкових класів; керівників гуртків для

учнів початкової школи; організаторів дитячої творчості, фахівців у сфері 013 Початкова освіта.

Слухач курсів здобуде:

• уміння обирати й використовувати різні види, форми, методи і

засоби організації дозвілля та інклюзивного навчання в закладах

освіти;

• знання й розуміння особливостей навчання учнів початкової школи

безпечному користуванню медіапродуктами;

• навички аналізувати власні компетентності, необхідні для успішного

впровадження державної політики та сучасних підходів до проблеми

формування національної свідомості у початковій ланці освіти та

протидії булінгу;

• розуміння концепції НУШ як організації сучасного освітнього

середовища у початковій школі на засадах партнерства, інтеракції

та розвитку емоційного інтелекту учнів початкової школи;

оволодіє: сучасними методами, формами, засобами, інструментами

уникнення помилок у практиках забезпечення академічної

доброчесності.

Освітні компоненти програми:

1. Організація ефективної та доброчесної співпраці учасників

освітнього процесу в НУШ.

2. Організація ефективного освітнього середовища й дозвілля учнів

початкової школи.

3. Формування ціннісних орієнтацій в учнів початкової школи на

засадах партнерства.

4. Формування емоційного інтелекту засобами сучасної педагогіки.

5. Сучасні технології медіаосвіти та протидії булінгу.
• Підсумковий контроль: участь у конференції 

з обміну досвідом.





Метою програми підвищення кваліфікації є узагальнення

кращих практик, спрямованих на підвищення кваліфікації

педагогічних працівників у напрямі розвитку їхніх професійних

компетентностей.

Освітні компоненти:

1. Англійська мова за педагогічним

спрямуванням.

2. Критичне мислення на уроках

англійської мови.

3. Електронні засоби навчання англійської

мови.

4. Технології навчання дітей з особливими

потребами.

5. Корективна фонетика

англійської мови.

1. Корективна граматика англійської

мови.
Контрольні заходи включають фахове тестування

та публічний захист авторських розробок.

Програмою передбачена апробація авторських

розробок під час науково-практичних

конференцій з обміну досвідом.

«Сучасні технології навчання англійської мови

в старшій/основній школі»



«Сучасні тенденції розвитку історичної, 

правової та громадянської освітньої 

галузі»

Освітні компоненти : 

Модуль1.

Державотворення: історичний досвід та Україна.

Модуль 2.

Шкільна історична освіта: проблеми і перспективи

Нової української школи.

Модуль 3.

Трансформаційні процеси в історії людства в

шкільному курсі історії.

Модуль 4.

Громадянське суспільство: європейський досвід та

українські реалії.

Модуль 5.

Демократичні процеси сучасності.

Цільова аудиторія: Педагогічні працівники, 

вчителі історії, правознавства, громадянської освіти, 

керівники методичних об’єднань з історії, правознавства та 

громадянської освіти; керівники гуртків з історії, 

правознавства та громадянської освіти закладів освіти 

різних типів і форм власності

Підсумковий контроль може включать у себе

один із наступних компонентів:

•вихідне тестування з оцінкою;

•методична розробка;

•підготовка тез;

•участь у конференції, презентація.

Акцент робиться на оволодінні сучасними методами 

розв’язання професійно-педагогічних завдань, що 

постають перед Новою українською школою.





014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

Програма спрямована на узагальнення кращих практик, 
спрямованих на підвищення кваліфікації педагогічних працівників 
у напрямі розвитку їхніх професійних компетентностей (знань 
навчального предмета (біології), фахових методик, технологій 
навчання біології,  основ здоров’я та екології).

Освітні компоненти програми:

1. Актуальні проблеми методики навчання біологічних дисциплін  у 
школі.

2. Актуальні питання теорії і практики впровадження сучасних 
педагогічних технологій.

3. Технології дистанційного навчання в освітньому процесі з біології,  
основ здоров’я та екології.  

4. Проектування методичної системи оцінювання навчальних 
досягнень учнів з біології,  основ здоров’я та екології.  

5. Особливості психолого-педагогічного супроводу учнів з 
особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання 
в закладах загальної середньої освіти.

Цільова аудиторія:

Вчителі біології,  основ здоров’я та екології,  викладачі коледжів та 
закладів професійно-технічної освіти з вивченням інтегрованого 
курсу природничих наук, керівники гуртків природничого 
спрямування на рівні шкільної та позашкільної освіти. 

Оцінювання здійснюється у формі фахового тестування та 

публічного захисту авторських розробок. Навчання на 

курсах завершується конференцією з обміну досвідом та 

отриманням Сертифікату про підвищення кваліфікації.



«Сучасний урок хімії 

в контексті компетентнісної освіти»

Програма зорієнтована на професійний розвиток вчителів хімії щодо

забезпечення якості природничої освіти, вдосконаленні їхньої

професійної підготовки на основі раніше здобутої освітньої, професійної

кваліфікації та практичного досвіду через поглиблення, розширення та

оновлення професійних знань, умінь, навичок та інших компетенцій.

Освітні компоненти : 

1. Актуальні проблеми методики навчання хімії в 

школі.

2. Актуальні питання теорії і практики 

впровадження сучасних педагогічних технологій.

3. Технології дистанційного навчання в освітньому 

процесі з хімії.

4. Проектування методичної системи оцінювання 

навчальних досягнень учнів з хімії.

5. Особливості психолого-педагогічного супроводу 

учнів з особливими освітніми потребами в умовах 

інклюзивного навчання в закладах загальної 

середньої освіти.

Цільова аудиторія: учителі хімії, викладачі коледжів та

закладів професійно-технічної освіти з вивченням

інтегрованого курсу природничих наук, керівники гуртків

природничого спрямування на рівні шкільної та

позашкільної освіти.

Контрольні заходи включають фахове тестування

та публічний захист авторських розробок.

Програмою передбачена апробація авторських

розробок науково-практичних конференціях з

обміну досвідом.





«Професійний розвиток 

вчителя інформатики»

Акцент робиться на професійному розвиткові вчителів

інформатики щодо забезпечення якості інформатичної

освіти, вдосконаленні їхньої професійної підготовки

Програму укладено за такими модулями:

1. Проектні технології у навчанні інформатики.

2. Програмування мовою Python.

3. Основи веб-розробки.

4. Бази даних.

5. Програмування мікроконтролерів та 

робототехніка.

6. Основи робототехніки на платформі Arduino

7. Комп’ютерна графіка.

8. Операційна система Linux.

9. Засоби дистанційного навчання.

10. Математика для програмістів.

11. Підготовка до шкільних олімпіад з 

інформатики та інформаційних технологій.

Обсяг одного модуля складає

30 год. / 1 кредит ЄКТС
Контрольні заходи включають фахове 

тестування, захист виконаних завдань 

лабораторних та практичних робіт.







Освітні компоненти:

1. Актуальний методичний інструментарій 

викладання трудового навчання та 

технологій. Специфіка роботи з 

модельними програмами в умовах Нової 

української школи.

2. Організація вчителями технологій 

позаурочної діяльності учнів: тенденції 

та освітній потенціал.

3. Новітні технології розвитку творчих 

нахилів та здібностей учнів у проєктно-

технологічній діяльності на уроках 

трудового навчання та технологій.

4. Інноваційна діяльність вчителя 

трудового навчання та технологій з 

технічної творчості.

5. Інформаційно-комунікаційні технології 

в освітньому процесі на уроках 

трудового навчання та технологій. 

Контрольні заходи включають публічний захист випускової роботи. 

Цільова аудиторія: Вчителі трудового навчання та технологій, викладачі коледжів та закладів професійно-

технічної освіти з вивченням спецтехнологій, керівники гуртків технічної творчості на рівні шкільної та 

позашкільної освіти. 



Інтеграція природничої освіти Програма спрямована на розвиток професійних

компетентностей педагогічних працівників (знання

навчального предмета (природничі науки, фізика, хімія,

біологія), фахових методик інтегрованого навчання,

технологій розвивального, порівняльно-узгоджувального,

інтерактивного, дистанційного навчання тощо

Освітні компоненти програми:

1. Тенденції розвитку природничої освіти: дидактичні лінії

формування змісту інтегрованого навчання, інноваційні

технології його реалізації.

2. Зміст і структура шкільної природничої освіти:

нормативно-правове, методичне та інформаційне

забезпечення, підтримка учасників освітнього процесу в

інклюзивному середовищі.

3. Розвиток пізнавальних компетентностей в навчанні

природничих наук засобами складання и розв’язування

задач з фізики, хімії, біології та інтегрованого

міжпредметного змісту та екологічної відповідальності.

4. Моделювання взаємозв’язку знань з окремих тем

інтегрованого курсу «Природничі наук»: на прикладі

вивчення явища гальванотаксису.

5. Проєктна технологія навчання як засіб розвитку основних

компетентностей у природничих науках та технологіях у

контексті STEM та STEAM-освіти.

6. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання

природничих наук: інтерактивна освітня діяльність в

умовах дистанційного навчання.Навчання на курсах завершується публічним обговоренням

власних доробок слухачів на конференції з обміну 

досвідом та отриманням сертифікату про підвищення 

кваліфікації. 
Цільова аудиторія – учителі природничих наук, фізики, хімії,

біології



Освітні компоненти:

1.Діджиталізація в освіті та суспільстві.

2.Технології Інтернет речей.

3.Актуальний методичний інструментарій

викладання цифрових технологій.

4.Інноваційна діяльність викладача за

спеціалізацією (в т.ч. інклюзивна, гурткова,

проєктна).

5.Основи освітньої робототехніки.

Цільова аудиторія:

Викладачі інформатики (інформаційних технологій) та

цифрових (комп’ютерних) технологій професійно-теоретичної

підготовки закладів професійної (професійно-технічної) освіти,

вчителі інформатики закладів загальної середньої освіти,

керівники гуртків, секцій МАН з інформатики та інформаційних

технологій ДЮЦів, Будинків техніки, Станцій юних техніків

тощо різних типів і форм власності.

Документом, що видається за результатами підвищення 

кваліфікації є «Сертифікат про підвищення 

кваліфікації»





Підсумковий контроль здійснюється у формі публічного захисту авторських навчально-

методичних розробок щодо висвітлення власного досвіду перспектив застосування

опанованих тем.

Програма спрямована на розвиток

професійних компетентностей із загальної,

вікової, педагогічної психології,

психодіагностики, психологічного

консультування, психотерапії.

Освітні компоненти програми:

1.Актуальні питання психологічної допомоги

особистості

2.Тренінг навичок психологічного

консультування

3. Основи самопізнання старшокласників

4.Психодинамічна теорія: динаміка розвитку

та діагностико-корекційна практика

5.Психологічний супровід дітей з особливими

освітніми потребами в умовах інклюзії

Цільова аудиторія: психологи, практичні

психологи, керівники гуртків психології



Удосконалюйте освіту разом з нами!

Чекаємо вас на навчання за програмами підвищення кваліфікації

у Центральноукраїнському державному педагогічному університеті

імені Володимира Винниченка!

Для укладання орієнтовного графіка навчання 

просимо педагогічних працівників заповнити анкету:

Перейдіть за посиланням: https://forms.gle/TtUTuPakW2pxgnsm8

Дякуємо за співпрацю!

https://forms.gle/TtUTuPakW2pxgnsm8

