
  

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» 
 
 

ПЕРЕЛІК 

фахових та тематичних спецкурсів (платні за вибором) 

для керівних кадрів та педагогічних працівників закладів освіти  
 

 

(про дату початку занять зареєстровані особи повідомляються особисто) 
 

 

 

 

№ 

з/п 

Тема, обсяг,  

форма підвищення кваліфікації 

 

ДЛЯ ВСІХ КАТЕГОРІЙ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

 

1 
Дистанційне навчання: секрети успіху 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 

2 
Діти з особливими освітніми потребами: підтримка в освітньому процесі ЗЗСО 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 

3 
Нова українська школа: урок на адаптаційному циклі базової середньої освіти (5-6 класи) 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 

4 
Домедична допомога в системі роботи педагога в умовах воєнного стану 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 

5 
Педагогіка партнерства та академічна доброчесність: взаємозв'язок в НУШ 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 

6 
SOFT SKILLS – аспекти формування конкурентоспроможної особистості 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 

 

ДЛЯ ДИРЕКТОРІВ ТА ЗАСТУПНИКІВ ДИРЕКТОРІВ ЗЗСО,  

ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ І ЛІТЕРАТУРИ,  

ВЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 

 

7 
Для активних «агентів змін»: як успішно пройти сертифікацію вчителям мовно-літературної, математичної освітніх галузей 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 



  

 

Ректор                                                                      Любов ПОКРОЄВА 
Тетяна ПАПЕРНОВА 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ, ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

8 
Формувальне оцінювання в дії: ЯК оцінити успішність учнів на уроках української мови і літератури (української та зарубіжної) 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійської, німецької та французької) 

 

9 
Формувальне оцінювання в дії: ЯК оцінити успішність учнів на уроках іноземної мови (англійської, німецької та французької) 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ МИСТЕЦТВА 

 

10 
Актульні питання роботи вчителя мистецтва мистецтва 

(тематичний спецкурс за освітньою програмою, 15 +15 годин самостійно) – 360 грн 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ  ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ  «ГРОМАДЯНСЬКА ОСВІТА» 

 

11 
Викладання інтегрованого курсу «Громадянська освіта» за оновленою програмою  

(фаховий спецкурс за освітньою програмою, 30 годин) – 600 грн 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ  ПРЕДМЕТУ «ХАРКІВЩИНОЗНАВСТВО» 

 

12 
Харківщинознавство  

(фаховий спецкурс за освітньою програмою, 30 годин) – 600 грн 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ ПРЕДМЕТУ «ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я» 

 

13 
Основи здоров’я  

(фаховий спецкурс за освітньою програмою, 30 годин) – 600 грн 

 

ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ, ЯКІ  ВИКЛАДАЮТЬ МІЖГАЛУЗЕВИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС «ДРАМАТУРГІЯ Й ТЕАТР» 
 

14 
Новий Державний стандарт базової середньої освіти. Драматургія й театр. 5-6 класи НУШ 

(фаховий спецкурс за освітньою програмою, 30 годин) – 600 грн 


