
 

 

Вітаємо, шановний слухачу  

Програми професійного розвитку педагогічних працівників! 

 

В черговий раз висловлюємо Вам свою повагу та вдячність за те, що довірили нам своє професійне зростання! 

Запрошуємо Вас долучитися до ІІ навчально-методичної сесії (в рамках загально-педагогічного модуля), яка відбудеться 

за наступним алгоритмом: 

1. Ви переглядаєте запропоновані Вам відеолекції та/або презентації, за що Вам буде зараховано 0,5 години теоретичного 

блоку Програми. 

2. Далі – пропонуємо Вам ознайомитись із запропонованим завданням та відповідними бланками для їх виконання. 

3. За декілька днів нами буде організовано онлайн Q&A-сесію, під час якої Ви зможете поставити спікерам всі питання, 

які виникнуть у Вас при перегляді відеолекції та/або поставлених завдань й бланків для їх виконання. Про дату та час 

проведення Q&A-сесії Вам буде повідомлено додатково. 

4. Після Q&A-сесії Вам буде надано час для виконання практичних завдань, дедлайном для здачі яких буде 20 серпня. За 

виконання практичних завдань Вам буде зараховано 1 годину практики. 

5. Завантажити виконані Вами практичні завдання необхідно за допомогою Google-форми, покликання на яке розміщено 

нижче. 

ТЕМАТИКА СЕСІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ: 
*для переходу за покликанням – просто натисніть на слово «ПЕРЕЙТИ» 

ТЕОРІЯ ПРАКТИКА 

Тема, спікер 
Покликання 

на 

відеолекцію 

Покликання 

на 

презентацію 
Завдання: 

Покликання 

на 

завантаження 

бланку 

практичного 

завдання 

«Інклюзивна освіта: від інтеграції в школі – до інтеграції в 

суспільстві. Розробка завдань для дітей з ООП в т.ч. 

створення інтерактивних онлайн завдань» 

Л.Власова,  

директор КУ "НІРЦ" 

ПЕРЕЙТИ ПЕРЕЙТИ 

Розробка план уроку для інклюзивного 

класу 

(заняття/заходу) 

Тема обирається слухачем 
ПЕРЕЙТИ 

https://youtu.be/a4w9c5XHzr8
https://drive.google.com/file/d/1GDM-RFLS9Mbsc4zxepYAcCmGflTZUQ53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OCnjqtcRYnVh8PJgEzkPPGyLGz-p8TxQ/view?usp=sharing


«Запровадження нового українського правопису» 

А.Костіна-Кніжницька,  

головний спеціаліст Відділу освіти 

ПЕРЕЙТИ ПЕРЕЙТИ 

Виконання практичного завдання 

ПЕРЕЙТИ 

«Міжпредметна інтеграція в освітньому процесі» 

Х.Бешлеу,  

консультант КУ "Центр ПРПП" 
ПЕРЕЙТИ ПЕРЕЙТИ 

Розробка технологічної карти 

інтегрованого уроку 

(заняття/заходу) 

Тема обирається слухачем 

ПЕРЕЙТИ 

«Метод проєктів у освітньому процесі, в т.ч. у виховній 

діяльності» 

С.Власов,  

директор КУ "Центр ПРПП" 

ПЕРЕЙТИ ПЕРЕЙТИ 

Розробка плану навчального 

(освітнього) проєкту за 

запропонованою формою. 

Тема обирається слухачем 

ПЕРЕЙТИ 

Форма здачі практичних робіт → ПЕРЕЙТИ 
 

В разі успішного завантаження всіх практичних завдань, в сумі, Вам буде зараховано по 1,5 години за кожну тему, тобто 6 

годин за ІІ сесію. 

Пам’ятайте! Ви в праві обирати лише ті теми, які цікавлять Вас. В свідоцтві, яке Ви отримаєте наприкінці Програми буде 

зазначено рівно ту кількість годин, яку Ви самі для себе визначите протягом реалізації Програми. 

 

Якщо Ви ще не приєдналися до VIBER-спільноти слухачів – зробіть це за допомогою QR-коду: 

 
Колеги! Колектив КУ «Центр ПРПП» завжди відкритий для конструктивної критики та пропозицій, тому запрошуємо 

контактувати із нами будь-яким зручним для Вас способом: 

E-mail: cprpp.nov@gmail.com, Сайт: https://n-cprpp.com, Телефон: 03733 51092,  

Сторінка у FaceBook: https://www.facebook.com/NCPRPP, Сторінка у Telegram: https://t.me/cprppnov  

YouTube-канал: ПЕРЕЙТИ, Viber-спільнота: ПЕРЕЙТИ 

https://youtu.be/UW9eXIYOawQ
https://drive.google.com/file/d/1C_1_AlYGPV77wZAecDGOzlr-Fzy7YRuO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PDiTI7Nx5CAQwwhfGckjPvAIK_bb-RFR/view?usp=sharing
https://youtu.be/UEHDn5djKq4
https://drive.google.com/file/d/15cF2h9eCLz_-fSMsE3EUnnF1pXxAlUgY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jSRj26hK1mV5lOsvUf76v5ocxwrKZG-r/view?usp=sharing
https://youtu.be/tjHr5LDJmZQ
https://drive.google.com/file/d/1GpdiHUww5B6UYNf620Y4xIlWYWMmRWSZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zFGFTu-Q1TxtcRyPjMxd8utqhC6-EwvW/view?usp=sharing
https://forms.gle/KrbztEXfAM38t15V7
mailto:cprpp.nov@gmail.com
https://n-cprpp.com/
https://www.facebook.com/NCPRPP
https://t.me/cprppnov
https://www.youtube.com/channel/UCWFMQdOaAx1jNJ4xJfntQAQ?view_as=subscriber
https://invite.viber.com/?g2=AQB5d8pFWDukxE1ySQMXRi2IpeTfhO9YS0qTquyrLN0BoUXxCDhoMdToikBOjDPF&lang=uk

