
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇЇ 

Навчальні програми курсів підвищення кваліфікації розроблені на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і  
науки України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, положення “Про організацію навчального процесу у  
вищих навчальних закладах”, «Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого  
постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.», «Державного стандарту базової повної середньої освіти»,  
Національної доктрини розвитку освіти України, а також з урахуванням вимог «Нової Української школи», нормативних документів  
щодо післядипломної освіти педагогічних кадрів, кваліфікаційних характеристик та напрямів і змісту функціональної діяльності  
працівників загальноосвітніх навчальних закладів.  

Мета курсів – підвищення науково-методичного та фахового рівнів педагогічних працівників, спрямування їх діяльності на  
вдосконалення навчально-виховного процесу на основі впровадження досягнень психолого-педагогічних наук та нових інформаційних  
технологій, забезпечення психологічної та методичної готовності освітян на особистісно-орієнтовану освіту, що передбачає: рівневу та  
профільну диференціацію навчання, рівний доступ до якісної освіти, гуманізацію освіти – створення реальних умов для  
інтелектуального, соціального та морального розвитку особистості.  

Основні завдання курсів підвищення кваліфікації: зосереджувати увагу педагогічних працівників на актуальних питаннях  
практичного характеру, оперативно впроваджувати в практику досягнення науки й провідного досвіду, ознайомлювати працівників із  
завданнями Міністерства освіти і науки України щодо перепідготовки кадрів з урахуванням сучасних змін, необхідністю обов’язкового  
засвоєння нових знань, забезпечувати та сприяти освіченості педагогічних кадрів, оволодіння ними сучасними інформаційними та  
педагогічними технологіями.  

Основними видами підвищення кваліфікації є:  
            – навчання за програмами підвищення кваліфікації;  
            – стажування;  
            – участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.  

               Приазовський державний технічний університет пропонує педагогам закладів освіти ( ЗДО,ЗЗСО, ЗВО), працівникам  
підприємств, установ, організацій нові пропозицій щодо підвищення кваліфікації. Дайджест включає перелік програм для курсів  
підвищення кваліфікації для таких категорій: 

    - педагогічні працівники закладів дошкільної освіти;  
    - педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;  
    - педагогічні працівники закладів вищої освіти.- 

Навчання за програмами може бути в обсязі від 30 годин (1 кредит ЄКТС) до 90 годин (3 кредити ЄКТС). За результатами  
успішного навчання слухачам видається документ про підвищення кваліфікації в ПДТУ (де зазначається кількість годин): свідоцтво про 
підвищення кваліфікації або про навчання.  



Документи, видані ІПК ДВНЗ «ПДТУ» (свідоцтва, сертифікати тощо), можуть бути зараховані під час підвищення кваліфікації  
педагогічних працівників, оскільки вони повністю відповідають вимогам Пункту 13 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та  
науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р., що набув чинності 03 вересня 
2019 року, та завдяки наявності у ТОВ «На Урок» КВЕД 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який передбачає діяльність курсів з 
підвищення професійної кваліфікації.  

Відповідно до чинного законодавства документи про підвищення кваліфікації ІПК ДВНЗ «ПДТУ» (свідоцтва, сертифікати тощо) містять:  
-  повне найменування ІПК ДВНЗ «ПДТУ» як суб’єкта підвищення кваліфікації, який надає освітні послуги з підвищення  

кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам;  
-  тему (напрям, найменування) підвищення кваліфікації;  
-  обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації в годинах та/або кредитах ЄКТС; 
-  прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підвищила кваліфікацію; 
-  опис досягнутих результатів навчання; 
-  дату видачі документа;  
-  обліковий запис документа;  
-  посаду, прізвище, ініціали особи, яка підписала документ (директор ІПК ДВНЗ «ПДТУ» Бурко Вадим Анатолійович); 
- підпис директора ІПК ДВНЗ «ПДТУ». 

ІПК ДВНЗ «ПДТУ» є суб’єктом підвищення кваліфікації на підставі таких нормативних документів:  

Пункт 9 Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, відповідно до якого суб’єктом  
підвищення кваліфікації може бути заклад освіти (його структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі 
фізична особа-підприємець, що надає послуги з підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним  
працівникам;  

Наявність у ІПК ДВНЗ «ПДТУ» коду виду економічної діяльності 85.59 «Інші види освіти, н.в.і.у.» (КВЕД-2010), який передбачає 
діяльність курсів з підвищення професійної кваліфікації.  

Звертаємо вашу увагу: відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників,  
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 800, суб’єктами підвищення кваліфікації можуть бути: заклад освіти (його  
структурний підрозділ), наукова установа, інша юридична чи фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, що надає освітні послуги з 
підвищення кваліфікації педагогічним та/або науково-педагогічним працівникам. У Положенні не зазначено, що у такому випадку вони 
зобов’язані мати особливі документи, надані МОН чи іншими Міністерствами України для підтвердження їхнього статусу суб’єкта підвищення 
кваліфікації. 

 

 

 



ПЕРЕЛІК ТЕМ ДЛЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

№ 
з/п 

Галузь знань, напрям підвищення 
кваліфікації 

Обсяг курсів 
(кількість годин) 

Формат 
проведення 
навчання 

Орієнтовна 
кіл-ть 

слухачів 

Орієнтовна 
вартість на 
1-го слухача 

Запланований 
термін проведення 

1 2 3 4 5 6 7 

КОРОТКОСТРОКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

1 

Педагогічна освіта 
Напрям «Підвищення науково-фахового 
рівня вчителів (по предмету)» 
Предмети для напрямку викладання 

1) «Психологія і педагогіка», 
2) «Математика», 
3) «Інформатика», 
4) «Фізика», 
5) «Хімія», 
6) «Креслення», 
7) «Фізична культура», 
8) «Українська мова та література», 
9) «Іноземна мова», 
10)  «Історія», 
11)  «Захист Вітчизни». 

30 годин /1 кред. Очна 20 450 

По наявності 
слухачів 

30 годин /1 кред. Очно-
дистанційна, 
дистанційна 

20 400 

2 
Туризм 
Напрям «Підвищення науково-фахового та 
методичного рівня вчителів географії» 

30 годин /1 кред. 
Очна 
 (4-5 днів) 

20 450 
По наявності 

слухачів 
30 годин /1 кред. 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 400 

3 
Управління та адміністрування 
Напрям «Адміністрування та управління 
комунальним закладом освіти (курси 
керівних кадрів)» 

30 годин /1 кред. Очна 20 450 
По наявності 

слухачів 30 годин /1 кред. 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 400 



4 

Соціальна робота 
Напрям «Сучасні форми та методи 
соціально-педагогічної роботи в закладах 
освіти» 

30 годин /1 кред. Очна 20 450 
По наявності 

слухачів 30 годин /1 кред. 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 400 

5 

Біомедична інженерія 
Напрям «Підвищення науково-фахового та 
методичного рівня вчителів основ здоров`я 
або біології» 

30 годин /1 кред. Очна 20 450 
По наявності 

слухачів 30 годин /1 кред. 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 400 

6 

Механічна інженерія 
Напрям «Підвищення науково-фахового та 
методичного рівня вчителів технологій та 
трудового навчання» 

30 годин /1 кред. Очна 20 450 
По наявності 

слухачів 30 годин /1 кред. 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 400 

7 

Соціальні та поведінкові науки 
Напрям «Підвищення науково-фахового та 
методичного рівня вчителів основ 
економіки» 

30 годин /1 кред. Очна 20 450 
По наявності 

слухачів 30 годин /1 кред. 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 400 

ДОВГОСТРОКОВІ КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

1 
Освіта/Педагогіка 
Напрям «Підвищення науково-фахового та 
методичного рівня вчителів математики» 

90 годин /3 кред. Очна 20 950 
По наявності 

слухачів 90 годин /3 кред. 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

2 
Освіта/Педагогіка 
Напрям «Сучасні інформаційні технології» 

90 годин /3 кред. Очна 20 950 
По наявності 

слухачів 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

3 
Освіта/Педагогіка 
Напрям «Підвищення науково-фахового та 
методичного рівня вчителів фізики» 

90 годин /3 кред. Очна 20 950 
По наявності 

слухачів 90 годин /3 кред. 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 



4 
Освіта/Педагогіка 
Напрям «Підвищення науково-фахового та 
методичного рівня вчителів креслення» 

90 годин /3 кред. Очна 20 950 
По наявності 

слухачів 90 годин /3 кред. 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

5 

Освіта/Педагогіка 
Напрям «Педагогіка і психологія в 
освітньому процесі» (для позашкільних 
навчальних закладів або інших) 

90 годин /3 кред. Очна 20 950 
По наявності 

слухачів 90 годин /3 кред. 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

6 

Освіта/Педагогіка 
Напрям «Підвищення науково-фахового та 
методичного рівня вчителів хімії та 
біології» 

90 годин /3 кред. 

Очна 20 950 
По наявності 

слухачів Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

7 

Освіта/Педагогіка 
Напрям «Формування життєвих 
компетентностей учнів на уроках «Фізична 
культура» та «Захист Вітчизни» 

90 годин /3 кред. 

Очна 20 950 
По наявності 

слухачів Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

8 
Освіта/Педагогіка 
Напрям «Викладання сучасної української 
мови та літератури» 

90 годин /3 кред. 

Очна 20 950 
По наявності 

слухачів 
Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

9 
Освіта/Педагогіка 
Напрям «Педагогіка та психологія в роботі 
педагога в сучасному освітньому процесі» 

90 годин /3 кред. 

Очна 20 950 
По наявності 

слухачів Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

10 Управління та адміністрування 
Напрям «Адміністрування та управління 

90 годин /3 кред. Очна 20 950 По наявності 



комунальним закладом освіти» (курси 
керівних кадрів)» 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 
слухачів 

11 

Освіта/Педагогіка 
Напрям «Підвищення науково-фахового та 
методичного рівня вчителів іноземної 
мови» 

90 годин /3 кред. 

Очна 20 950 
По наявності 

слухачів Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

12 

Освіта /Педагогіка 
Напрям «Сучасна історична наука», 
«Історичний розвиток України», 
«Проблемні питання в історії України» 

90 годин /3 кред. 

Очна 20 950 
По наявності 

слухачів Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

13 

Соціальні та поведінкові науки 
Напрям «Основи економічних знань», 
«Сучасна економіка країни: основні 
положення та концепція» 

90 годин /3 кред. 

Очна 20 950 
По наявності 

слухачів Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

14 

Соціологія 
Напрям «Сучасні форми та методи 
соціально-педагогічної роботи в закладах 
освіти» 

90 годин /3 кред. 

Очна 20 950 
По наявності 

слухачів Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

20 850 

ТРЕНІНГИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

1 
Інноваційні підходи до навчання та 
виховання в закладах загальної середньої 
освіти 

30/60 годин  
(1-2 кредити) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 450/850 
По наявності 

слухачів 

2 
Підходи до ефективного особистісно 
орієнтованого навчання та виховання в 
закладах загальної середньої освіти 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 



3 
Інструменти створення універсального 
дизайну предмету/уроку 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

4 
Стилі навчання та мотивація здобувачів 
освіти до ефективного навчання 

30 годин  
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

5 
Інноваційні методи ефективного онлайн та 
офлайн навчання 

60 годин 
(2 кредити) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 450 
По наявності 

слухачів 

6 
Самоусвідомлення та самосприйняття – 
путівник персонального бренду педагога 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

7 
Секрети застосування фасилітаційних 
технік у навчальному процесі 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

8 
Ефективне використання інтерактивної 
дошки Miro у навчальному процесі 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

9 
Інноваційні методи онлайн-викладання в 
закладах освіти 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 450 
По наявності 

слухачів 

10 
Організація інклюзивного навчання в 
закладах освіти 

30/60 годин  
(1-2 кредити) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 450/850 
По наявності 

слухачів 

11 
Протидія та попередження боулінгу в 
закладах освіти 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 450 
По наявності 

слухачів 

12 
Психологія та педагогіка в закладах 
позашкільної освіти 

90 годин 
(3 кредити) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 450 
По наявності 

слухачів 



13 
Стрес та стійкість: психопрофілактика та 
протидія негативних наслідків 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

14 
Соціально-педагогічна робота в закладах 
освіти 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

15 
Комунікація, взаєморозуміння та взаємодія 
в педагогічному спілкуванні 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 450 
По наявності 

слухачів 

16 
Психологічна характеристика розвитку 
діяльності дитини: гра, мова, навчання 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

17 
Оцінювання, рефлексія та зворотній 
зв`язок: прийоми підвищення ефективності 
уроку 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 450 
По наявності 

слухачів 

18 
Конфлікти в педагогічному середовищі та 
їх подолання 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

19 
Adobe Premiere Pro: секрети створення 
навчального відео 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

20 
Способи візуалізації навчального 
матеріалу 

30 годин 
(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

21 Мистецтво презентації 
30 годин 

(1 кредит) 

Очно-
дистанційна; 
дистанційна 

15 400 
По наявності 

слухачів 

 

 

 



ПАМ`ЯТКА ДЛЯ СЛУХАЧІВ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
Шановні слухачі курсів підвищення кваліфікації! 

 
Інститут підвищення кваліфікації ДВНЗ «ПДТУ» проводить навчання з 20 напрямків. Можна запланувати курси й в інших 

напрямках, іншої тривалості й вартості. Короткострокові курси можливі з будь-яких напрямків у рамках ліцензії ДВНЗ «ПДТУ». При 
довгострокових можлива міжпредметна інтеграція.  

Вартість короткострокових курсі  становитиме 400 грн. на одну людину за умови наявності 20 осіб у групі. Вартість може 
змінюватися, це залежить від наповнюваності групи. Також можливе навчання за індивідуальним планом в усіх напрямках навчання 
довгострокового підвищення кваліфікації.  
 

           Для того, щоб зареєструватися в групу на курси, необхідно  на електронну пошту burko_v_a@psty.edu відправити свої дані: 
- ПІБ (українською мовою); 
- заклад, де працює слухач курсів; 
- напрям курсів; 
- телефон для зв`язку; 
- число по графіку курсів, рік або термін, в який бажано пройти підвищення кваліфікації. 

 
Ми завжди раді бачити Вас на наших курсах і готові для будь-якої  
ланки освітян організувати й провести навчання на вищому науково-
методичному рівні відповідно до законів і рішень Міністерства освіти і  
науки України, увібравши всі новітні сучасні тенденції, покликані  
зробити педагогічну працю українського вчителя максимально якісною  
та ефективною. ІПК ДВНЗ «ПДТУ» прагне виконувати свою роботу  
так, щоб у Вас залишалися не лише приємні спогади про навчання, а й  
необхідні для вашої щоденної праці компетентності.  

 
З повагою  
директор ІПК Бурко В.А. 


