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Про електронну реєстрацію  

на інформаційному сайті ІППОЧО 

для участі у освітянському 

зимово-весняному онлайн-марафоні 

 

На виконання законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, “Про 

фахову передвищу освіту”, “Про повну загальну середню освіту”, “Про дошкільну 

освіту”, “Про позашкільну освіту”, “Про професійний розвиток працівника”; 

Державного стандарту початкової освіти, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 21.02.2018  № 87; Державного стандарту базової середньої 

освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 

№898; Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти “Нова українська школа” на період до 2029 року (Розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 р. № 988-р.); постанови Кабінету 

Міністрів України від 21 серпня 2019 р. № 800 “Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників” (із змінами і 

доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133), 

наказу ІППОЧО № 13/од від 18.01.2022, з метою забезпечення ефективного 

професійного зростання педагогів, гнучкого адаптування до змін, Інститутом 

післядипломної педагогічної освіти буде проведено освітянський осінній онлайн-

марафон курсів за вибором у рамках підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів та установ освіти на базі Інституту післядипломної 

педагогічної освіти з 19.01.2022 по 16.05.2022. Графік проведення додається. 

Електронна реєстрація для участі у курсах за вибором освітянського 

марафону розпочинається з 26.01.2022 на сторінці сайту Інституту 

післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області «Реєстрація на 

спецкурси» за посиланням http://ippobuk.cv.ua/?page_id=2488  

      

В.о. директора ІППОЧО                                       Григорій БІЛЯНІН 

 
Кадук А.М. 

0505602527       

 

 

 

Керівникам органів управління 

освіти територіальних громад, 

керівникам закладів загальної 

середньої освіти обласного 

підпорядкування  
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 Додаток 

                                                                                                  до листа ІППОЧО 

_25.01.2022 № _01-09/48_ 

ГРАФІК 

проведення онлайн-марафону курсів за вибором підвищення кваліфікації педагогічних працівників області 
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Посилання на реєстраційну форму 

1.  25-31.01.2022 Методика навчання учнів української 

мови в полікультурному середовищі 

Федунович-Швед О.Т. 10 180 https://forms.gle/kzUD8XGMx2w2LWaZ9  

2.  07-23.02. 2022 Запровадження моделей змішаного та 

дистанційного навчання в освітній 

процес  

Унгурян І.К. 15 230 https://forms.gle/18DMWAjH6fNXryM69  

3.  14.02-10.04.2022 СПЕЦКУРС «Вступ до кібербезпеки» 

у Cisco Networking Academy 

Кадук А.М. 15 Безко

штовн

ий 

https://forms.gle/d8fM1Db7tvFqQ58B8  

4.  17-25.02.2022 «PR як дієвий інструмент супроводу 

освітньо-управлінської діяльності 

ЗЗСО, ЗДО» (для директорів та 

заступників директорів) 

Поляк О.В. 15 230 https://forms.gle/ywrhN6U8DQEtxpdQ9  

5.  21-25.02.2022 Гармонізація психологічного здоров’я, 

розвиток життєстійкості/ 

стресостійкості учасників освітнього 

процесу  

Романовська Д.Д. 15 230 https://forms.gle/FtGg5qHQXpUnnFxW7  

6.  28.02-04.03.2022 Трирівнева модель підтримки дітей з 

особливими освітніми потребами в 

умовах інклюзивного навчання 

Анатійчук М.А. 

Гринчук Л.В. 

Захарова М.В. 

Чередюк О.В. 

10 180 https://forms.gle/dh1sq2j77EFC1J988  

7.  14-25.03.2022 Мовний імідж сучасного педагога Мороз Т.В. 15 230 https://forms.gle/LuNPXt5ohTASYhin9  

8.  16-24.03.2022 Академічна доброчесність: виклики та 

реалії організації освітнього процесу 

Дячук Л.М. 

Куриш Н.К. 

10 180 https://forms.gle/aZUKSKyyZjzcUK2n9  
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9. С 21-24.03.2022 Сучасний урок: інтерактивний підхід 

до вивчення української мови  

Філіп Ю.Л. 8 150 https://forms.gle/e4RTG3HCKXNkEDVR8  

10.  21-30.03.2022 «Інтерактивне онлайн-викладання в 

ZOOM» 

Кадук А.М. 10 180 https://forms.gle/vej4UWDgYsVjD7V59  

11.  21-30.03.2022 Проєктування системи домашніх 

завдань у контексті НУШ 

Шепенюк І.М. 15 230 https://forms.gle/kVPAqtHRsZ3MK8Tg6  

12.  04-08.04.2022 Формування бренду сучасного вчителя 

Нової української школи: соціальні 

мережі як інструмент професійного 

розвитку 

Філіп Ю.Л. 

Тащук Ю.Ю. 

Голєва А.О. 

15 230 https://forms.gle/KfmdbxvXduFSFjWS6  

13.  04-13.04.2022 Формування інфомедійної грамотності 

під час вивчення природничих 

дисциплін 

Шепенюк І.М. 10 180 https://forms.gle/FVNhzjJewcTbdKBH7  

14.  04-22.04.2022 Моделювання стратегії розвитку 

закладу освіти 

Куриш Н.К. 

Унгурян І.К. 

10 180 https://forms.gle/URf2gdzZ9hgNQAK67  

15.  27.04-16.05.2022 Створення власного електронного 

ресурсу як інструмент професійного 

розвитку педагога 

Унгурян І.К. 

Кадук А.М. 

15 230 https://forms.gle/bAuHMqxoAR4xUfrY9  
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