
проведення курсів підвищення кваліфікаці
ГРАФІК
ля педагогі них пра!

(ержавного педагогічного
«ту імені Павла Тичини.
рофесор Андрій ГЕДЗИК

ДУ сти 202р.

(30 год, 1 кредит ЄКТС)
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичиниу 2023 році(зі змінами)

Назва спеціальності|Категорії працівників. Теми Графік проведення|Ліцензований обсяг
| курсів (з урахуванням

й І строків навчання)
І.Керівник закла; Педагогічна стика та 50
освіти, щі

пиртйсрство в акнані ни |УТОВ ваУ
073 Менеджмент галузі 23: аексрібння с ге не на 50зн еннях "Заступник кері тратетічне управління

закладу освіти. розвитком закладу освітита 00152023. 15122023
лехніка управлінської
діяльності щ

016 Спеціальна освіта|І.Логопед. Дефектологв|Ефективна взаємодія педаго! 13.03.2023 - 17.03.2023 25
закладах дошкільної, та дітей з ООПв інклюзивній
загальної середньоїта|освіті|ссспеціальної освіти. 27.03.2023 - 31.03.2023 25

пнВа 1004.2023- 14.04.2023 25
інтегрованого та
інклюзивного навчання в
закладах дошкільної Г18092023--2209.2023 25
загальної середньоїта
спеціальної освіти,

|

13.11.2023 - 17.11.2023 25

Організація інклюзивного 24042023--28.04.2023 25
освітнього простору в умовах
реалізації Концепції НУШ --

(15.05.2023- 19.05.2023| 25



02.10.2023 06.10.2023

25
16.10.2023 - 20.10.2023

Логопедичний масаж як засіб 20.03.2023 - 24.03.2023 25
корекції порушень
артикуляційної моторики у Ї

25
дітей 23.10.2023 - 27.10.2023

012 Дошкільна освіта І.Вихователь взакладах|Інноваційні технології НУШ у 30
дошкільної освіти. роботі з дошкільниками 17.04.2023 - 21.04.2023
2.Музичний керівник в

закладах дошкільної Актуалізація творчого 08.05.2023 - 12.05.2023 30
освіти. потенціалу дітей дошкільного

віку -- дн09.10.2023 - 13.10.2023 з|Інноваційні 7
30

здоров'язбережувальні І

технологіїв закладі дошкільної/25.09.2023 -. 29.09.2023
освіти

|

Технології ТЕМ освіти у
й о

підготовці дошкільників до
навчання НУ 04.12.2023 - 08.12.2023

Формування життєвих 30
компетентностей дошкільниківенпенісснзасобами дитячої 11.12.2023 - 15.12.2023 30

мультиплікації

013 Початкова освіта 1.Вчитель початкової Хмарні технології Соорвіе в 20.03.2023 - 24.03.2023 30
школи. ліяльності вчителя
2.Вихователь групи школи
продовжено лій, 03.04.2023 - 07.04.2023 зо
3.Вчитель інформатики в
початковій школі і5052023-190520231 30



4.Вчитель англійської
мови в початковій школі 30

Молодші школярі та війна: 99710-2023-- 13102023
навчання технік зцілення 05.06.2023 - 09.06.2023 30

02.10.2023 - 06.10.2023 з
Технологія розвитку творчого|06.03.2023 10.03.2023 КТ
мислення учнів початкової
школи на уроках математики 01.05.2023 -- 05.05.2023

10.04.2023 - 14.04.2023 30

18.09.2023 - 22.09.2023 30
Методика розвитку критичного|27.03.2023 - 31.03.2023 30
мисленняв учнів початкової
школи

12.06.2023 - 16.06.2023 30

фо- 06.11.2023 -- 10.11.2023 30
Особливості роботи в. 06.02.2023 - 10.02.2023 30
інклюзивному середовищі.
НУШ

13.02.2023 - 17.02.2023 30

22.05.2023-26.05.2023 зо

16.10.2023 - 20.10.2023 30

11.12.2023 - 15.12.2023 30
Здоров'язберігаючі технології в|20.11.2023 --24.11.2023 зо
виховному процесі ГПД.
Шлтляхи реалізації ідей гуманної 30
педагогіки Шалви Амонашвілі|04.12.2023 - 08.12.2023 зо
в освітньому процесі НУШ о й20.02.2023 - 24.02.2023 30



Технології літературно- 17012023-21042023 з
творчого розвитку молодшихше 08.05.2023 12.05.2023 зо

25092053-29:092023 зо
13.03.2023 - 17.03.2023 зо

Компетентнісний підхід до
вивчення інтегрованого курсу|24.04.2023 -- 28.04.2023 зо
«Я досліджую світ»

23102023 -27.102023 зо
Сучасні технології навчання зо

ської мови в початковій|13.11.2023 - 17.11.2023

й
школі.

О14 Середня освіта|1Вчитель української|Особливості літературно- зо

(Українська мова|мови і літератури та художніх творів та процедура
література), зарубіжної літератури.|їх аналізу на уроках зарубіжної | 06.02.2023 -. 10.02.2023

2.Вчительукраїнської|літератури в 33СО.

мовнілітературита0(для вчителів зарубіжної
Українознанства. літератури)

Українська мова У школі: зо
модельні програми НУШ стор
Літературно-художній текст як з
сегтинфегонен (для 20032023 - 24.03.2023вчителів зарубіжної ОБО З

літератури)
Діджиталізація та зо
інформаційні технологітна003042023. 07042023
уроках української мови в бодсвоз тод

умовах НУШ
ІКТ у професійній діяльності|/5,05.2023 - 19.05.2023 с
вчителя -словесника.
Драматургія ХХ століття. 05062023 --09.0622023 зо
За кулісами літературного зо
тексту (художній твір та його
інтерпретації),

11.09.2023 - 15.09.2023



Генеза драми від Есхіла до
Теннессі: предмет та методи
дослідження на уроках
зарубіжної літератури 33СО.

25.09.2023 - 29.09.2023
30

Формування мовленнєвої
культури комунікантів 09.10.2023 - 13.10.2023

Новітні напрями в сучасному
мовознавстві 23.10.2023 - 27.10.2023

зо

30

Інноваційні методики аналізу
художнього тексту (для
вчителів зарубіжної
літератури),

13.11.2023 - 17.11.2023

30

914 Середня освіта
(Мова і література

(англійська)

Вчитель англійської мови.
закладів загальної
середньої освіти.

Цифрові інструменти для
організації онлайн навчання
англійської мови в освітньому
процесі

06.02.2023 - 10.02.2023

30

Навчання англійської мови
дітей з особливими освітніми
потребами

Особистісне та професійне
становлення вчителя

20.02.2023 - 24.02.2023.)

10.04.2023 -- 14.04.2023

30

30

Осусіоріпе Соттипісацме
БТ 04.09.2023 - 08.09.2023
Планування уроків англійської
мови в сучасному освітньому
процесі НУШ

16.10.2023 -. 20.10.2023

Вчитель англійської та.
німецької мови закладів
загальної середньої
освіти.

Сучасні методи навчання
німецької мови 11.09.2023 -- 15.09.2023

Вчитель англійської та
французької мови
закладів загальної
середньої освіти.

Сучасні методи навчання
французької мови 09.10.2023 - 13.10.2023

зо



іспанської мови закладів
загальної середньої
освіти.

Сучасні уроки іспанської мови:
прийоми та інструменти 06.11.2023 - 10.11.2023

зо

014 Серелня освіта|Історія. Правознавство.|Ментальність повсякдення|13022023. 17022023 20

Історія) 2Історія. Громадянська|свропейцівосвіта.|Розвиток цифрової 13.03.2023 - 17.03.2023 20
компетентності вчителя історії.

й
09.10.2023 - 13.10.2023 20

Формування «зойї «Кі» на 27.03.2023 - 31.03.2023.) 20

уроках громадянської освіти
10202: 20

Використання кіноматеріалів 10.04.2023 --- 14.04.2023 20
як арт-технологій на уроках ве її
історії: шк

20.11.2023 -- 24.11.2023

Культурно-історичний 06.11.2023-10.11.2023 20

розвиток світових цивілізацій
014 Середня освіта|І-Вчительматематики.|Розвиток критичного та 06.02.2023 - 10.02.2023 20

(Математика) 2.Вчительматематики та|креативного мислення
інформатики Учнів на уроках 20

винне 16.10.2023 -. 20.10.2023

|
Сучасні цифрові математичні|13.02.2023 - 17.02.2023 20

середовища для вивчення

тпай математики в|09.10.2023 - 13.10.2023 з
Нові підходи до навчання та027.03.2023 - 31.03.2023 20

викладання математики в Її й

умовах Нової української 20
сепяені

06.11.2023 - 10.21.2023
Підготовка учнін до тестування|24.04.2023 - 28.04.2023 20
з математики за системою



Міжнародного дослідження
РІБА 20.11.2023 - 24.11.2023

20

(Природничі науки) біології, природничих
наук.

формування цілісності знань
учнів про природу в
інтегрованихприродознавчих

014 Середня освіта|Вчитель інформатики.|Використання онлайн- 20022023 -24.02.2023 зо
(Інформатика). 2.Вчительінформатики,|інструментів для створення

вчитель математики. інтерактивних завдань зо
3.Вчительінформатики,|відповідно до вимог НУШ

1В09с2023:- 2309203
вчитель фізики. Використання онлайн- 1303.2023- 17.03.2023 зо

інструментів для створення
втервктявннх зівіннь; 02.10.2023 - 06.10.2023 щі

Нові підходи у викладанні 03.04.2023 --07.04.2023 КТ

інформатики у 5 класах НУШІ
|

(розвиток ключових зо
компетенцій) 13.11.2023 - 17.11.2023

Використання цифрових 27.03.2023 - 31.03.2023 зо
технологій та технологій
дистанційного навчання. зо
відповідно ло вимог НУШ 20.11.2023 - 24.11.2023

О14 Середня освіта|Вчитель фізики. Формування дослідницької(|06.03.2023 - 10.03.2023 20
2.Вчитель фізики, компетентності в учнів
вчительінформатики.|засобами інноваційних 25.09.2023 -- 29.09.2023 20
3.Вчитель фізики, технологій навчання фізики
вчитель математики. Діяльнісний підхід у створенні 20
4.Вчитель фізики, навчального середовища та 20.03.2023 - 24.03.2023
вчитель трудового його роль у формуванні.
навчання і технологій.|продуктивного мислення учнів.

Формування інклюзивної 20
компетеностіу вчителів фізики|17.04.2023 - 21.04.2023на засадах інтеграції
Організація освітнього процесу 20

І). фізики в умовах НУШ
23.10.2023 -- 27.10.2023

014 Середня освіта|Вчитель фізики, хімії,|Методологічні основи 13.03.2023 - 17.03.2023 20



курсах в умовах
функціонування НУШІ

Методичні проблеми
формування природничо-
науковоїкартини світу учнів
закладів загальної середньої
освіти

06.11.2023 - 10.11.2023

20

014 Середня освіта
(Біологія та здоров'я

людини)

І.Вчитель біології та
здоров'я людини,
природознавства.
2.Вчитель основ.
здоров'я.

Впровадження технологій
активного навчання біології у
закладах загальної середньої|освіти. 13.02.2023 - 17.02.2023

25

Застосування
здоров'язбережувальних
технологій в освітньому
середовищі

13.03.2023 17.03.2023
25.

09.10.2023 - 13.10.2023 25

Проєктна дослідницька
ліяльність вчителя біології 10.04.2023 - 14.04.2023 25

Особливості вивчення біології
в умовах НУШ 15.05.2023 - 19.05.2023 25

Удосконалення професійних
компетентностей вчителів.
біології

11.12.2023 - 15.12.2023

014 Середня освіта
(Географія)

1.Вчитель географії.
2.Вчитель геогра
біологіїта основ
здоров'я,
3.Організатор
краєзнавчо-туристичної
роботи.

Інформаційно-комунікативні
лехнології навчання географії

13.02.2023 - 17.02.2023 | 20

Розвиток професійних
компетентностей вчителя
географії (розв'язування 13.03.2023 - 17.03.2023

20

картографічних задач)
Вивчення клімату в сучасній
шкільній географічній освіті, 10.04.2023 - 14.04.2023 20

Сучасі вітні технології
навчання географії в умовах
НУШ

12.06.2023 - 16.06.2023
20

Гейміфікація як засіб
підвищення мотивації учнів до
навчання географії

09.10.2023 - 13.10.2023
20



Національно-патріотичне 20
виховання молоді під час 11.12.2023 - 15.12.2023
краєзнавчо-туристичної роботи

1.Вчитель хімії. Розвиток професійних 20
2-.Вчитель хімії, вчитель|компетентностей вчителя хі 13.03.2023 - 17.03.2023
пкрормати ки, (розв'язування задач).
"Вчитель хімії, вчитель то014 Середня освіта|біології. Тк ХІНгУ промові ТВАМЕ я

(Хімія) и 15.05.2023 - 19.05.2023

Технології активного навчання 20
на урокаххімії у сучасних 09.10.2023 - 13.10.2023
закладах освіти

014 Середня освіта|1.Вчитель трудового Використання основ. зо
(Трудове навчання та|навчання та технологій.|комп'ютерноготехнології) 2.Вчитель трудового моделювання на уроках янавчання, вчитель трудового навчання у 7-9

фізики. класах в закладах загальної
3.Керівник гуртка серелньоїосвіти

І

закладу позашкільної Особливості вивчення зо
освіти. художньої обробки матеріалів 13.03.2023 - 17.03.2023
4.Майстер виробничого|в закладах загальної середньої
навчання міжшкільнихоосвіти
навчально-виробничих Шляхи реалізації. 30
комбінатів. компетентісного підходу у

процесі позаурочної 03.04.2023 - 07.04.2023
предметно-перетворювальної
діяльності учнів

Методика розробки стартап з
проектів на уроках технологій|15055923 - 19052023в закладах загальної середньої
освіти
Методика проведення зо
гурткової роботи з основ
графічного практикуму в
закладах загальної середньої
освіти

05.06.2023 -09.06.2023



Методика використання
інтерактивних технологій у
процесі навчально-трудової
діяльності учнів на уроках
технологій в новій українській
школі

16.10.2023 - 20.10.2023 30

Особливості вивчення
декоративно-ужиткового
мистецтва у закладах загальної
середньої освіти

06.11.2023 - 10.11.2023

30

053 Психологія.

1.Практичний психолог.
2.Психолог.

Психолого-педагогічний
супровід в умовах
інклюзивного навчання

20.03.2023 - 24.03.2023. 25

04.12.2023 - 08.12.2023 25

Корекційна робота працівників
психологічної служби для
покращення психоемоційного
стану учасників освітнього
процесу.

Підтримка резилієнтності у
роботізі стресом та травмою за
лопомогою арттерапії.

20.02.2023 - 24.02.2023

09.10.2023 - 13.10.2023

Клінічна психологія 27.03.2023 - 31.03.2023 25

231Соціальна робота

1.Педагог-організатор.
2.Соціальний працівник.
3.Асистент вчителя з
інклюзивної освіти.
4.Соціальний педагог.
5.Соціальний педагог.
6.Практичний психолог.

Профілактика стресових
перевантажень: техніки
самодопомоги

13.03.2023 - 17.03.2023

18.12.2023 -22.12.2023

зо
30

Формування навичок
ефективної
комунікації у професійній
сфері

13.02.2023 - 17.02.2023

30

Формування навичок
ефективно
комуніка
сфері

У професійній
23.10.2023 - 27.10.2023

зо



1.Викладач-
інструменталіст (назва.
інструмента), диригент,
керівник (оркестру,

Теорія та метолика.
формування виконавської
майстерності музикантів.

13.02.2023 - 17.02.2023 20

20ансамблю). 09.10.2023 - 13.10.2023
2.Викладач-
інструменталіст н(форгетівно) Теоретичні та практичні 20

025 Музичне мистецтво|концертмейстер» киш5 Музичне мистецтво|У Викладач вокалу. концертмейстера закладах|20.02.2023 - 24.02.2023Артистансямнтю, мистецької освіти
Артист-вокаліст.
Керівник ансамблю. 20
4.Хормейстр. Артист
хору. Викладач Музичне мистецтво в контексті|03.04.2023 -. 07.04.2023
професійного навчально-|освіти: теорія та практикавиховного закладу.
Викладач хорових
дисциплін. І014 Середня освіта|р, ямисювтоуак:о, 06.02.2023 - 10.02.2023 во

(Об'аетвннне чительобразотворчого|виховна складова в ямистецтва. Методика навчання дизайну я|25.09.2023 -- 29.09.2023 20мистецтво) В014 Середня освіта|Вчитель хореографії. Освітні інструменти 20
(Хореографія) хореографічної діяльності в

гімназіях та мистецьких 06.02.2023 - 10.02.2023
закладах.

Елементи аеробіки на уроках 2
ях

у 25.09.2023 -. 29.09.2023хореографії в НУШІ

Вчитель музичного|ши 20014 Середня освіта
(Музичне мистецтво) мистецтва, художньої

культури, стики та
естетики; вчитель
мистецтва.

Музичне мистецтвов контексті
освіти: теорія та практика 06.02.2023 - 10.02.2023



Особливості викладання
інтегрованого курсу
«Мистецтво» в 33СО

13.02.2023 - 17.02.2023
20

сучасних фітнес технологій

20
Музичне мистецтво: в контексті | 25.09.2023 -- 29.09.2023освіти: теорія та практика.

014 Середня освіта|Учитель фізичної 30
(Фізична культура) культурні керівник 06.02.2023 -- 10.02.2023спортивних секцій,

24.04.2023 - 28.04.2023 30

Інноваційний підхід до
організації фізичної їїпідготовленості молоді.

16.10.2023 - 20.10.2023

20.11.2023 - 24.11.2023 зо

Адаптивна фізична культура у|13.02.2023 --- 17.02.2023. 30.
новій українській школі 23.10.2023 - 27.10.2023 30
Виховання фізичних якостей 13.03.2023 - 1 2023 30
учнів старших класів засобами|13.11.2023 - 17.11.2023 30



281 Публічне Державні службовці, 15.05.2023 - 19.05.2023 во

управління та посадові особи місцевого|Професійний розвиток
(| айміністрування|самоврядування. персоналу державної служби:

компетентністний підхід

Управління змінами та 03.07.2023 - 07.07.2023 60

розвиток персональної
сфективності в організації.
Прийняття ефективних рішень|11.09.2023 - 15.09.2023 во
та якісне
виконання поставлених
завдань.
Культура українського 13.02.2023 17.02.2023 во
діловогомовлення

08.05.2023 - 12.05.2023 во

Реалізація стратегічних 17.07.2023 - 21.07.2023
завдань органів державної 24.07.2023 -28.07.2023
казначейської служби України|07.08.2023 -- 11.08. 2023
з використанням сучасних 8.08.2023
методів публічного 08.2023
менеджменту. (18.09.2023 22.09.2023

25.09.2023 - 29.09.2023
Вдосконалення персональної|01.05.2023 -- 05.05.2023 во
результативності працівників 05.06.2023 -. 09.06.2023
органів державної податкової 10.07.2023 14.07.2023

Й

служби.
051 Економіка Фахівціу галузі

ї 20.02.2023 -24,02.2023 во
економіки та скономічної|захисту. І

політики. Інноваційний менеджменту|13.03.2023 - 17.03.2023 во
лержавному секторі

Відповідальна за організацію
курсів підвищення кваліфікації сло Оксана ГЕРАСИМЕНКО


