
Центр неперервного професійного розвитку освітян 

Програма  заходів з реалізації системи 

професійного зростання науково-педагогічних працівників  

МДПУ імені Богдана Хмельницького 

2021 - 2022 

 

№ 

п.п. 

Структурний 

підрозділ, 

який відповідає за 

організацію і 

проведення, 

відповідальна особа 

Тема Термін 

проведення 

Форма 

1 Центр освітніх 

дистанційних 

технологій 

Павленко О.М. 

Чорна А.В. 

«Використання 

технологій дистанційного 

навчання на платформі 

сайту центру освітніх 

дистанційних технологій 

в процесі навчання у 

змішаному форматі» 

13 вересеня, 

2021 р. 

Консультація 

для НПП та 

лаборантів 

2 Комісія з експертизи 

якості ОПП/ОНП 

Опрацювання 

професійних стандартів в 

освітній галузі у 

контексті вдосконалення 

робочих програм 

навчальних дисциплін 

(освітніх компонентів)  

Вересень 

30.09.2021 р 

Консультація 

для НПП 

3 Кафедра теорії і 

методики музичної 

освіти та хореографії 

Старший викладач 

Ускова А.Л. 

Асистент 

Богатирьова К. 

"Особливості 

застосування 

інтерактивних 

технологій у процесі 

дистанційного 

навчання хореографів" 

(на матеріалі 

освітнього компоненту 

Теорія і практика 

сучасного танцю) 

21.10.2021 

15.55 

 

практикум 

4 Кафедра педагогіки і 

пед. майстерності та 

кафедра математики і 

фізики 

 «Обмін досвідом 

використання  

інноваційних методичних 

напрацювань, технологій 

та засобів навчання» 

22.10.2021 

12.45 

Методичний 

вебінар 

5 Кафедра теорії і 

методики музичної 

освіти та хореографії 

Концертмейстери 

Переверзєва О.В. 

Інноваційні технології 

професійної 

діяльності 

концертмейстера в 

умовах 

22.10.2021  

14.20 

Тренінг 



Мітєва А.М. 

Харченко Ю.Т. 

Врубель Г.Ф. 

Міщенко С.П. 

дистанційного навчання 

6 Кафедра початкової 

освіти 

Саєнко Ю.О.,  

Кафедра дошкільної 

освіти і соціальної 

роботи 

Єрмак Г.В. 

Використання 

інноваційних технологій, 

стратегій, прийомів та 

засобів навчання в 

освітньому процесі ЗВО" 

24.10.2021 

16.00 

Тренінг 

7 Міжнародний відділ 

Аверіна К.С. 

Пошук грантових 

можливостей для 

науково-педагогічних 

працівників 

28.10.2021р 

14:00 

Майстер-

клас 

8 Кафедра теорії і 

методики музичної 

освіти та хореографії 

Старший викладач 

Сопіна Л.Г. 

Особливості 

застосування 

програмного 

забезпечення у процесі 

викладання 

мистецьких дисциплін 

29.10.2021  

16.00 

Тренінг 

9 Кафдра 

інструментального 

виконавства та 

музичного 

мистецтва 

естради  
(Білецька М.В., 

Котова Л.М.) 

 «Сучасні науково-

методичні технології 

інструментально-

виконавської підготовки 

студентів-музикантів»! 

29.10.2021 

16.00 

Методичний 

вебінар  

10 Кафедра педагогіки і 

пед. майстерності та 

кафедра математики і 

фізики 

 «Обмін досвідом 

використання  

інноваційних методичних 

напрацювань, технологій 

та засобів навчання» 

29.10.2021 

16.00 

Методичний 

вебінар 

11 Міжнародний відділ 

Аверіна К.С. 

«Освітні можливості 

програми ЄС Еразмус+» 

17.11.2021р 

14:00 

Семінар 

12 Кафедра методики 

викладання 

германських мови  

Коноваленко Т.В., 

Тарасенко Т.В. 

 «Організація 

студентоцентрованого 

навчання 

та оцінювання» 

19.11.2021 

16.00 

Методичний 

вебінар 

 

13 Кафедра фізичної 

географії і геології 
Гришко СВ, Непша О.В 

 «Використання 

інформаційно-

комунікативних 

технологій, як один з 

засобів розвитку творчої 

24.11.2021 

16.00 

Методичний 

вебінар 



особистості» 

14 Кафедра анатомії і 

фізіології людини та 

тварин 

Прокоф'єва О.А. 

"Використання методів 

ізуалізації та 

демонстрації  

цитологічних об'єктів на 

уроках біології» 

3.12.2021 

16.00 

Практикум 

15 Міжнародний відділ 

Аверіна К.С. 

 

Консультації щодо участі 

у конкурсах на 

отримання гранту ЄС 

10.12.2021р 

14.00 

Консультація 

для НПП 

16 Кафедра української і 

зарубіжної літератури 

Акулова Н.В. 

 «Соціальний міф як 

культурний 

феномен» (За 

результатами 

проєкту «Вивчай та 

розрізняй: 

інфо-медійна 

грамотність») 

Січень, 

2022 

Інтерактивна 

лекція 

 

17 Кафедри анатомії  і 

фізіології людини та 

тварин 

Горбань Д.Д. 

Механізм створення 

тестових завдань в 

онлайн формі на базі 

сайту Дистанційного 

навчання 

Лютий, 

2022 

Практикум 

 


