
Програма проведення онлайн-тренінгів і майстер-класів на 2022-2023 

навчальний рік з метою поширення практик застосування інноваційних 

методів навчання здобувачів вищої освіти  

№ Захід Відповідальні Термін 

виконання 

 Тренінг «Діяльність жінок-

археологів в Україні у другій 

половині ХlХ-1930-ті рр.» 

Шкода Н.А. вересень 2022 

1 Навчально-методичний 

тренінг для викладачів 

університету «Особливості 

використання елементу 

тестування на платформі 

Moodle» 

Чорна А.В. 

Сердюк І.М. 

жовтень 2022 

2 Тренінг «Використання 

сучасних технологій фізичної 

культури в умовах 

дистанційного навчання» 

Котова О.В. жовтень 2022 

3 Майстер-клас «Формування 

культурологічної 

компетентності у здобувачів 

вищої освіти під час вивчення 

фахових дисциплін» 

Байтеряков О.З. листопад 2022 

4 Майстер-клас для НПП 

університету «Модель 

процесу навчання хімії»  

Максимов О.С.,  

Кулик І.О. 

листопад 2022 

5 Методичний семінар 

«Застосування складової 

гейміфікації при підготовці 

здобувачів біологічного 

напряму»  

Брен О.Г. грудень 2022 

6 Майстер-клас «Методичні 

основи формування 

академічної культури 

здобувача вищої музично-

педагогічної та 

хореографічної освіти із 

застосуванням вітально-

аксіологічного підходу (на 

матеріалі фахових 

дисциплін)».  

Червонська Л.М. грудень 2022   

7 Майстер-клас «Як ефективно 

захистити власну 

інтелектуальну власність» 

Гапотій В.Д.  грудень 2022 



8 Майстер-клас «Освітній 

контент в Instagram» (січень 

2023) 

Акулова Н.Ю. січень 2023 

9 Тренінг «Використання 

методів та прийомів 

«спеціальних історичних 

дисциплін» на уроках історії в 

загальноосвітній середній 

школі» 

Шкода Н.А. лютий 2023 

10 Майстер-клас "Траєкторія 

впровадження інноваційних 

методів навчання та 

викладання в онлайн 

просторі"   

Варіна Г.Б.,  

Шевченко С.В. 

лютий 2023 

11 Навчально-методичний 

семінар для викладачів 

університету  

«Нетрадиційні методи 

навчання як форми активізації 

пізнавальної діяльності 

здобувачів вищої освіти» 

Глинська Л.Ф. лютий 2023 

12 Тренінг «Захист права на 

життя в умовах воєнного 

конфлікту» 

Верголяс О.О. березень 2023 

13 Навчально-методичний 

тренінг для викладачів 

університету "Дискримінація: 

знаходимо і долаємо. 

Практичні кейси з 

недискримінації" 

Воровка М.І. березень 2023 

14 Майстер-клас "Використання 

ресурсів jamboard та wordwall 

на заняттях з іноземної мови"  

Єлісєєв І.А. березень 2023 

15 Онлайн-тренінг "Застосування 

інноваційних методів 

навчання в освітньому 

процесі"  

Котова Л.М.,  

Антоненко О.М. 

березень 2023 

16 Майстер-клас «Формування 

природничої компетентності у 

здобувачів вищої освіти під 

час навчальних практик з 

природничих дисциплін (на 

прикладі впливу лісу на 

довкілля)» 

Гришко С.В. квітень 2023 



17 Майстер-клас «Впровадження 

інтерактивних методів роботи 

з дітьми в закладах освіти» 

Канарова О.В. квітень 2023 

18 Майстер-клас 

«Здоров’язбережувальні 

технології на заняттях з 

фізичної культури в умовах 

сьогодення» 

Христова Т.Є. травень 2023 

19 Майстер-клас «Проблема 

діалектних відхилень в 

літературній мові»  

Пачева В.М. травень 2023 

20 Навчально-методичний 

семінар для викладачів 

університету «Використання 

методу Case-study в 

освітньому процесі ЗВО» 

Верховод І.С. травень 2023 

 

 
 


