
                                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 



5.  Гейміфікація навчального процесу в школі 660 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

3  

6.  Інструменти і техніки формувального оцінювання на уроках 

мовно-літературної освітньої галузі 

151 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

2  

7.  Інклюзивне фізичне виховання 252 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

2  

8.  Актуальність мудрости Г. Сковороди при творенні 

сучасного освітнього простору 

351 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

2  

9.  Тайм – менеджмент, як дієвий інструмент ефективного 

використання часу педагога 

553 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

2  

10.  Діяльнісне навчання географії  та оцінювання навчальних 

досягнень учнів Нової української школи 

555 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

2  

11.  Формування громадянської компетентності  школярів на 

уроках курсу «Пізнаємо природу» 5-6 класи» 

557 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

2  

12.  Діяльнісний підхід до викладання інтегрованого курсу 

літератур (української та зарубіжної) у 5-6 класах нової 

української школи 

150 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

13.  Діяльнісний підхід до навчання зарубіжної літератури в 5-6 

класах Нової української школи 

152 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

14.  Як стати компетентним мовцем: п’ять кроків до мети 153 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

15.  Медіакомпетенція як засіб створення середовища 

культурного й духовного зростання молоді 

156 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  



16.  Арттерапевтичні практики за мотивами українського 

модерну в контексті світової культури 

157 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

17.  Python у школі 354 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

18.  Психологія протистояння впливу, нападу та 

маніпулюванню 

450 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

19.  Розлад з дефіцитом уваги та гіперактивністю: практичні 

рекомендації у здійсненні освітнього процесу 

451 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

20.  Актуальні проблеми екології та  сучасні завдання «Зеленої 

хімії» 

559 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

21.  Тьюторство як форма педагогічного супроводу  

обдарованих дітей в закладах освіти 

652 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

22.  Оцінювально-аналітична компетентність учителів історії. 

Формувальне оцінювання: від теорії до практики. 

656 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

30-годинні курси 

23.  Академічна свобода в НУШ: виклики та переваги (теорія і 

практика) 
313 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

9  

24.  Нові орієнтири освітньої галузі «іноземні мови»: 

діяльнісний підхід до навчання англійської мови в 5-6 

класах нової української школи 

101 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

6  



25.  Нові орієнтири мовно-літературної освіти: діяльнісний 

підхід до навчання інтегрованого мовно-літературного 

курсу (українська мова, українська та зарубіжна літератури) 

в 5-6 класах нової української школи 

105 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

3  

26.  Зацікавлення математикою через розвиток креативного та 

критичного мислення учнів 

510 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

3  

27.  Розвиток мислення на уроках історії 611 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

2  

28.  Нові орієнтири вивчення освітньої галузі «Іноземна мова»: 

діяльнісний підхід до вивчення французької мови у 5 – 6 

класах Нової української школи 

118 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

29.  Нові підходи у викладання трудового навчання та 

технологій 

211 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

30.  Особливості викладання предмета «Фізична культура» в 

Новій українській школі у 5-6-х класах 

214 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  

31.  Бази даних. Методика викладання вибіркового модуля 

«Бази даних» 

308 КЗ ЛОР «Львівський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти» 

1  



 


