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Начальникам управлінь, відділів 
освіти міських рад, 
райдержадміністрацій, об’єднаних 
територіальних громад, 
керівникам науково-методичних 
установ, інтернатних закладів 
освіти, директору Навчально- 
методичного центру професійно- 
технічної освіти, 
керівникам закладів освіти

Про реєстрацію на 
компетентнісно та діяльнісно 
орієнтовані вибіркові модулі (кейси) 
в лютому

На виконання наказу Миколаївського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти від 24 грудня 2019 року № 565-А «Про затвердження графіка 
підвищення кваліфікації керівних та педагогічних кадрів, навчально-допоміжного 
персоналу в галузі освіти на 2020 рік» протягом лютого 2020 року Миколаївський 
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти організовує і проводитиме 
навчання за компетентнісно та діяльнісно орієнтованими вибірковими модулями 
(кейсами).

Повідомляємо, що з 21 січня 2020 року розпочинається реєстрація на 
навчання за компетентнісно та діяльнісно орієнтованими вибірковими модулями 
(кейсами) на лютий 2020 року. Доступ до платформи здійснюється за 
посиланням: modules.moippo.mk.ua або через сайт Миколаївського обласного

http://www.moippo.mk.ua
mailto:moippo@moippo.mk.ua


інституту післядипломної педагогічної освіти, розділ «Слухачам курсів» -  
«Компетентнісні модулі» (інструкція додається).

Реєстрація на модулі закривається 17 лютого 2020 року.
Просимо врахувати той факт, що навчання за модулем (кейсом) триває один 

робочий день (10 годин аудиторної роботи, 5 годин самостійної роботи, матеріали 
до якої будуть розміщені на платформі тоосіїе (посилання буде надіслано на 
електронну пошту слухача). Навчання здійснюється лише за модулями, які є в 
переліку компетентнісно та діяльнісно орієнтованих вибіркових модулів (кейсів) 
у лютому 2020 року (додаток).

Початок занять о 08.30. За результатом навчання учасник отримує 
відповідний сертифікат на 10 годин (без урахування самостійної (позааудиторної) 
роботи), що становить 0,5 кредиту (із урахуванням самостійної (позааудиторної) 
роботи). Куратором групи призначається розробник (викладач) модуля. Зв’язок із 
кураторами можливий через електронну пошту (інформація на сайті).

Звертаємо вашу увагу, що попередня реєстрація на модулі здійснюється за 
умови погодження адміністрацією закладу освіти участі педагогічного 
працівника в навчанні.

Педагогічні працівники, які не здійснили попередню реєстрацію, а також не 
виконали програму модуля (матеріали для самостійного відпрацювання, 
розміщені на платформі тоосіїе), не допускатимуться до навчання. Слухач 
отримає посилання на електронну адресу, з якої здійснилась реєстрація.

20 лютого 2020 року будуть виставлені списки зареєстрованих педагогічних 
працівників за посиланням http://bit.lv/21FoG5C

Додаток: на 4 арк.

Директор Василь ШУЛЯР

Інна Трубнікова 37 85 89

http://bit.lv/21FoG5C


Додаток

Перелік компетентнісно та діяльнісно орієнтованих 
вибіркових модулів (кейсів) у лютому 2020 року

№
з/п

Назва модуля Форма
навчання

Дата
проведення

ПІБ викладача- 
куратора

1 . ЗНО з математики: 
проблеми, перспективи, 
підготовка (за клопотанням 
міста Первомайська)

очна 11 лютого Махровська
Наталя
Анатоліївна

2. Інтерактивні методи 
викладання: практичні 
поради сучасному вчителю

очна 24 лютого Гладун Віталій 
Вікторович

3. Ігрові технології в 
освітньому процесі 
початкової школи

очна Сокуренко Олена 
Олексіївна

4. Наукові основи 
представлення природничої 
складової інтегрованого 
курсу Нової початкової 
школи «Я досліджую світ»

очна Клименко 
Людмила 
Олександрівна, 
Ліскович Олена 
Володимирівна

5. Удосконалення мовної й 
мовленнєвої 
компетентностей 
вихователів закладів 
дошкільної освіти (за 
клопотанням міста 
Первомайська)

очна Лукьяненко Дарія 
Вячеславівна

6. Профілактика емоційного 
вигорання педагога

очна Хозраткулова 
Ірина Анатоліївна

7. Формуємо інклюзивну 
компетентність в освіті

очна Пінюгіна
Катерина
Олександрівна

8. Домедична допомога в 
екстрених умовах (за 
клопотанням міста 
Первомайська)

очна Учень Сергій 
Миколайович



Продовження додатка

9. Актуальні проблеми історії 
України XXI століття

очна 25 лютого Бундюченко 
Тетяна Вікторівна

10. Розвиток конструкційних 
здібностей та вмінь дітей 
дошкільного віку з LEGO

очна Продан Любов 
Анатоліївна

11. Інноваційні технології 
дошкільної освіти

очна Міленіна Е алина 
Сергіївна

12. Метод моделювання в 
освітньому процесі 3 
біології

очна Мироненко Ірина 
Володимирівна

13. Тексти «нової природи» як 
елементи компетентнісно- 
діяльнісного уроку

очна Еич Е алина 
Миколаївна

14. Удосконалення мовної й 
мовленнєвої 
компетентностей 
вихователів закладів 
дошкільної освіти (за 
клопотанням міста 
Первомайська)

очна Лукьяненко Дарія 
Вячеславівна

15. Excel: використовуємо 
правильно

очна Домаскіна
Марина
Анатоліївна

16. Використання традицій 
української етнопедагогіки 
в освітньому процесі

очна Волос Ольга 
Василівна

17. Закордонний досвід 
організації освіти на 
сучасному етапі

очна 26 лютого Ніколаєв Ігор 
Євгенович

18. Соціально-політичні теорії 
ХХ-ХХІ століть

очна Суріна Е анна 
Юріївна

19. Формувальне оцінювання 
навчальних досягнень 
молодших школярів: від 
експерименту до практики

очна Степанець
Наталія
Михайлівна



Продовження додатка

20. Підвищення професійної 
компетентності педагогів 
засобами Google 
інструментів

очна 26 лютого Олійник Лія 
Миколаївна

21. Реалізація змістових ліній 
навчальної програми курсу 
«Природознавство. 5 клас»

очна Клименко
Людмила
Олександрівна

22. Сучасні освітні технології 
на уроці української мови

очна Кузнецова
Анастасія
Миколаївна

23. Підвищення ефективності 
прийняття управлінських 
рішень

очна Федосова Анна 
Олегівна

24. Формування громадянських 
компетентностей в учнів як 
профілактика шкільного 
булінгу

очна Клименюк 
Наталія Василівна

25. Упровадження в 
професійну дяльність 
практичного психолога 
корекційно-розвиткової 
програми формування 
стійкості до стресу в дітей 
дошкільного віку та 
школярів «Безпечний 
простір» (за клопотанням 
міста Первомайська)

очна Кучеренко Аліна 
Вікторівна, 
Сливінська Тетяна 
Олександрівна

26. Створення інтерактивних 
аркушів

очна Богданова Ольга 
Олексіївна

27. Права та обов’язки людини 
в Інтернеті

очна 27 лютого Бундюченко 
Тетяна Вікторівна

28. Ключові вміння 
XXI століття

очна Рогожинська
Еліна
Костянтинівна



Продовження додатка
29. Нормативне та навчально- 

методичне забезпечення 
викладання фізики та 
астрономії в закладах 
загальної середньої освіти

очна 27 лютого Ліскович Олена 
Володимирівна

ЗО. Компетентнісно-діяльнісна 
парадигма викладання 
мистецьких дисциплін

очна Петренко Ольга 
Миколаївна

31. Формування мовленнєвих 
компетенцій у дітей із 
порушенням
психофізичного розвитку

очна Дмитрієва Олена 
Василівна

32. Мнемотехніка та 
інфографіка -  інструмент 
для запам’ятовування

очна Ісаєв Віталій 
Олександрович

33. Формування компетентого 
читача нової української 
школи (5-8 класи) засобами 
візуального посібника

очна 28 лютого Шуляр Василь 
Іванович

34. Ключові уміння 
XXI століття (за 
клопотанням Баштанської 
міської ради)

очна Іртищева Олена 
Анатоліївна

Директор


