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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Центр розвитку людського потенціалу пропанує навчальні програми курсів підвищення
кваліфікації, які розроблені на основі навчально-тематичних планів Міністерства освіти і науки
України, законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, положення “Про
організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах”, «Порядку підвищення
кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 р.», «Державного стандарту базової повної
середньої освіти», Національної доктрини розвитку освіти України, а також з урахуванням вимог
«Нової Української школи», нормативних документів щодо післядипломної освіти педагогічних
кадрів, кваліфікаційних характеристик та напрямів і змісту функціональної діяльності працівників
загальноосвітніх навчальних закладів.
Метою підвищення кваліфікації
працівників закладів освіти, посадових осіб органів
виконавчої влади та місцевого самоврядування, працівників інших державних органів,
підприємств, установ та організацій є:
- професійний розвиток відповідно до державної політики у галузі освіти, управління персоналом
та інших сфер діяльності;
- підвищення якості професійного складу педагогічних та науково-педагогічних працівників,
державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування;
Педагогічні, науково-педагогічні працівники, працівники підприємств, організацій та
установ можуть підвищувати кваліфікацію за різними формами, видами. Форми підвищення
кваліфікації можуть поєднуватися.
Основними видами підвищення кваліфікації є:
– навчання за програмою підвищення кваліфікації;
– стажування;
– участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
Слухачі мають право самостійно обирати конкретні форми, види, напрями та суб’єктів
надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації.
У 2022 році Маріупольський державний університет підготував для педагогів закладів
освіти ( ЗДО,ЗЗСО, ЗВО), працівників підприємств, установ, організації нові цікаві пропозицій
щодо підвищення кваліфікації. Дайджест підвищення кваліфікації в МДУ розрахований на 2022
рік та включає перелік програм для курсів підвищення кваліфікації по категоріям:
- педагогічні працівники закладів дошкільної освіти;
- педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти;
- педагогічні працівники закладів вищої освіти;
- державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування.
Навчання за програмами може бути в обсязі від 30 годин (один кредит ЄКТС) до 120 годин
(чотири кредити ЄКТС). За результатами успішного навчання слухачам видається документ про
підвищення кваліфікації в МДУ із обов’язковим зазначенням кількості прослуханих годин.
Участь у семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах дає право на отримання
сертифікату про підвищення професійної компетентності із обов’язковим зазначенням кількості
годин.
Стажування на кафедрах Маріупольського державного університету
Стажування – це набуття особою досвіду виконання завдань та обов’язків певної спеціальності,
засвоєння кращого вітчизняного та зарубіжного досвіду, набуття практичних умінь і навичок щодо
виконання обов’язків на посаді, яку обіймає, або на посаді більш високого рівня. Стажування може
відбуватися безкоштовно на підставі договорів про співпрацю між Маріупольським державним
університетом та закладами вищої освіти України.
За результатами успішного проходження стажування слухачам видається сертифікат про
підвищення кваліфікації в МДУ із обов’язковим зазначенням кількості годин передбачених
індивідуальною програмою стажування. Протягом року перелік програм курсів підвищення
кваліфікації можуть доповнюватися новими темами.
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ТЕМИ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
для педагогічних працівників ЗДО

Годин
кредитів

№ Назва програм
з/п

Відповідальний

Термін
проведення

1

«Інноваційні підходи до особистісно
зорієнтованої освіти дітей дошкільного віку»
для вихователів закладів дошкільної освіти

120/4

Демидова Ю.О
к.п.н., доцент

Лютий
жовтень

2

«Теорія і практика менеджменту в освітньому 120/4
процесі закладу дошкільної освіти» (для
вихователів-методистів, завідувачів)

Демидова Ю.О
к.п.н., доцент

Травень
листопад

3

«Організаційно-методичні підходи до
120/4
створення інклюзивного середовища в
закладах дошкільної освіти»
для асистентів вихователів, логопедів
закладів дошкільної освіти)
«Інклюзивна освіта в сучасному ЗДО:
60/2
науково-методичні підходи і досвід
реалізації»
для вихователів, асистентів вихователя,
логопедів, вчителів-дефектологів ЗДО щодо
надання підтримки в освітньому процесі
дітям з особливими освітніми потребами
«Музично-естетичне виховання дошкільників: 120/2
технології та методики» для музичних
керівників закладів дошкільної освіти

Демидова Ю.О
к.п.н., доцент

Вересень

Демидова Ю.О
к.п.н., доцент

Жовтень

Демидова Ю.О
к.п.н., доцент

Листопад

4

5

Курси для працівників ЗДО
10 осіб
Програма на 60 годин

Програма на 120 годин

20 осіб

1890грн.

1450грн.

1720грн.
10 осіб

1250грн.
20 осіб

3780грн.

2900грн.

3440грн.

2500грн.

30 осіб
Очні
1100грн.
Дистанційні
900грн.
30 осіб
Очні
2200грн.
Дистанційні
1800грн.

40 осіб
850грн.
750грн.
40 осіб
1700грн.
1500грн.

ПРИМІТКА: конкретні дати визначаються після завершення формування груп. Перелік послуг
постійно оновлюється. Слідкуйте за анонсами на сайті mdu.in.ua.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (0629) 58-75-86, 067-723-71-83, 068-23-50-162
Посилання на сторінку: http://mdu.in.ua/index/zdo/0-199
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Перелік програм курсів підвищення кваліфікації
для педагогічних працівників ЗЗСО
Назва програм

Відповідальний

Термін

1

Інноваційні освітні технології викладання 30/1
української мови та літератури, світової
літератури

Мельничук І.В.
к.ф.н.,
доцент

Січень
жовтень

2

Використання освітніх WEB-технологій на 30/1
уроках історії.

Лютий
Листопад

3

«Сучасні філологічні студії та наукова 30/1
діяльність старшокласників»
(для вчителів російської мови та
літератури, зарубіжної літератури)
Програма для педагогів-організаторів
30/1
закладів загальної середньої освіти

Новікова С.В.,
к.і.н.,
доцент
Волік Н.А., к.ф.н
Педченко О.В., к.ф.н

4

5

6

Годин
кредитів

№
з/п

«It’s More than Just About the Language:
30/1
Інтерактивні
технології
навчання
іноземних мов»
«Формування національної ідентичності 30/1
молодших школярів»

7

«Гімнастика
виховання».

8

«Медіаосвіта у початковій школі».

9

«Взаємодія як партнерство в закладі 30/1
освіти»(для вчителів початкових класів).

10

«STEM-освіта в початковій школі».

11

«Classroom
Activities
that
Spark 30/1
Communication: Комунікативний підхід до
навчання ІМ та стратегія кооперативного
навчання для вдосконалення мовних
компетентностей»
«Культура
грекомовного
ділового 30/1
спілкування»
(для вчителів новогрецької мови)

12

в

системі

фізичного 30/1

30/1

30/1

5

Березень
Жовтень

Сабадаш
Ю.С. Березень
доктор
листопад
культурології,
професор
Бодик О.П.
Лютий
к.ф. н, доцент
Червень
Мойсеєнко
Р.М., Квітень
к.п.н, доцент
Павленко
Є. А.,
старший викладач
Нетреба
к. ф. н,

Травень

М.М., Травень
доцент

ЗадорожнаЧервень
Княгницька Л.В.,
доктор пед. наук,
доцент
Тимофєєва І.Б.,
Серпень
к. п. н
вересень
Бодик О.П.
к. ф. н, доцент

Кіор Ю.А.,
доцент

Серпень

к.ф.н., Вересень

13

14

Перелік програм для практичних
психологів
1. Теоретико-методологічне підґрунтя
сучасних психологічних практик
2. Соціально-психологічні особливості
розвитку, освіти та виховання особистості
3. Прикладні аспекти роботи психолога в
сучасному просторі
4. Особливості психологічного супроводу
особистості в умовах інклюзивної освіти
5. Технології соціально-психологічного
проектування в структурі професійної
діяльності психолога
Сучасні технології у процесі навчання
школярів мові та літературі

30/1

30/1

30/1

«Недискримінаційна мова в освітньому 30/1
середовищі»
Сучасні технології навчання іноземних мов 30/1

21

6

Жовтень

30/1

16

ПРОГРАМА підвищення кваліфікації для
бібліотекарів закладів загальної середньої
освіти
Перелік програм для директорів ЗЗСО та
їх заступників
1.
Стратегічні
тенденції
розвитку
українського суспільства через призму
освіти
2. Концепція «Нова українська школа»,
Державний стандарт початкової освіти та
програми (освітні та навчальні) початкової
школи
3.
Документаційний
супровід
функціонування
закладу
загальної
середньої освіти в умовах реформування
галузі освіти
4. Управління кадровою роботою закладу
загальної середньої освіти, соціальні
гарантії працівникам
5.
Державно-громадське
управління
закладом загальної середньої освіти в
умовах реформування галузі освіти
України

Волік Н.А., к.ф.н.,
Педченко О.В.,
к.ф.н.,
Волік Н.А., к.ф.н.,
Педченко
О.В.,
к.ф.н.,
Воєвутко Н.Ю.,
к. п. н, доцент
Кажан Ю.М.,к.п.н.,
Федорова
Ю.Г.,
к.ф.н., доцент
Сабадаш Ю. С.
доктор
культур.,
професор

30/1

Застосування метапредметного підходу у 30/1
навчанні літературі та російській мові

20

Вересень

30/1

15

19

Варава Л.А.
к. психолог. н,
доцент

30/1

Листопад
Листопад
Квітень
Березень
Листопад

Січень
30/1

30/1

30/1

ЗадорожнаКнягницька
доктор пед.
доцент

Л.В,
наук,
Квітень

Травень

30/1
Жовтень

30/1

Грудень

Курси для працівників ЗЗСО
10 осіб
Програма на 30
годин

20 осіб

950грн

850грн.

850грн.

750грн.

30 осіб
Очні
750грн.
Дистанційні
650грн.

40 осіб
650грн.
550грн.

ПРИМІТКА: конкретні дати визначаються після завершення формування груп. Перелік послуг
постійно оновлюється. Слідкуйте за анонсами на сайті mdu.in.ua.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (0629) 58-75-86, 067-723-71-83, 068-23-50-162
Посилання на сторінку: http://mdu.in.ua/index/zzso/0-226
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Перелік програм семінарів, майстер-класів, тренінгів
Назва програми

1

Медіаосвітні практики в роботі
класного керівника

10/ 0,33

2

«Формування медіаграмотності у
дітей дошкільного віку»

10/ 0,33

3

Викоритсання флеш-карток на уроках
української мови та літератури
Скрайбінг – технології у вивченні
літератури
Створюємо
шкільну газету

10/ 0,33

Тренінг «Викладання літератури та
російської мови з використанням
SMART технологій»
Тренінг «Технології використання
лінгвістичного аналізу художнього
тексту на інтегрованих уроках»
«Практична
медіаграмотність
для бібліотек»
«Ґендерний аналіз художнього тексту»

10/ 0,33

4
5
6

7

8
9

Годин
кредиті
в

№
з/п

10 Семінар-тренінг «Риторико
дискурсивний аналіз поетичного
твору»
11 «Методи дослідження літератури»
12

Семінар-тренінг «Літературна
творчість та літературний проект у
навчальному процесі»

10/ 0,33
10/ 0,33

10/ 0,33

10/ 0,33
10/ 0,33

Відповідальний

Вялкова
І.О.
к. н. з соц. ком,.
доцент
Вялкова І.О.
к. н. з соц. ком,.
доцент
Євмененко О.В.
к.ф.н., доцент
Романенко
Л.В.
к.ф.н., доцент
Вялкова І.О. к. н. з
соц. ком,. доцент

Січень

Волік Н.А., к.ф.н.,
Педченко О.В.,
к.ф.н.,
Волік Н.А., к.ф.н.,
Педченко О.В.,
к.ф.н.,
Вялкова І.О. к. н. з
соц. ком,. доцент
Волік Н.А., к.ф.н.,
Педченко О.В.,
к.ф.н.,

Вересень

Лютий
Квітень
Травень
Червень

Жовтень
Жовтень
Листопад
Листопад

10/ 0,33

10/ 0,33

Термін

Волік Н.А., к.ф.н.,
Педченко О.В.,
к.ф.н.,

Грудень
Грудень

10/ 0,33

Курси для працівників ЗЗСО
10 осіб
Майстер класи
10 годин

480грн.
350грн.

20 осіб
Очні
480грн.
Дистанційні
350грн.

30 осіб
390грн.
280грн.

ПРИМІТКА: конкретні дати визначаються після завершення формування груп. Перелік послуг
постійно оновлюється. Слідкуйте за анонсами на сайті mdu.in.ua.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (0629) 58-75-86, 067-723-71-83, 068-23-50-162
Посилання на сторінку: http://mdu.in.ua/index/majster_klasi_zzso/0-308
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Перелік курсів підвищення кваліфікації для
державних службовців і посадових осіб органів
місцевого самоврядування
№
з/п

Назва програми

Годин
/кредиті
в

Термін

Відповідальний

Посилання на
сторінку сайту

Захист інформації в
комп’ютерних системах

30/ 1

Березень

Шабельник Т.В.
д.е.н., доцент

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

2

Управління змінами

30/ 1

Березень

Семкова Л.В.
к.е.н., доцент

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

3

Запобігання корупції та
забезпечення доброчесності

30/ 1

Квітень

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

4

Управління змінами

30/ 1

Квітень

Філіпенко Т.В.
д. н. з
держуправління,
професор
Семкова Л.В.
к.е.н..доцент

5

Комунікація та взаємодія
державних службовців і
посадових осіб місцевого
самоврядування на публічній
службі
Просування принципів
гендерної рівності в
забезпеченні сталого
розвитку українського
суспільства
Дотримання прав людини та
протидії дискримінації

30/ 1

Квітень

Кудлай В.О.
к.н. із соц.
комунікацій,
доцент

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

30/

Травень

Янковський С.В.
к. філос.н, доцент

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

30/ 1

Травень

Свірський Б.М.
к.ю.н, доцент

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

8

Стратегічне управління та
планування

30/ 1

Вересень

Балабаниц А.В.
к.е.н., доцент

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

9

Адміністративне державне
управління в сучасному
законодавстві

30/ 1

Вересень

Черних Є. М.,
к.ю.н., доцент

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

10

Запобігання корупції та
забезпечення доброчесності

30/ 1

Жовтень

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

11

Управління публічними
фінансами

30/ 1

Жовтень

Філіпенко Т.В.
д. н. з
держуправління,
професор
Філіпенко Т.В.
д. н. з
держуправління,
професор

12

Комунікація та взаємодія
державних службовців і
посадових осіб місцевого

30/ 1

Листопа
д

Кудлай В.О.
к.н. із соц.
комунікацій
доцент

http://mdu.in.ua/index
/derzh/0-246

1

6

7

1

9

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

http://mdu.in.ua/index/d
erzh/0-246

самоврядування на
публічній службі
13

Ділове українське мовлення у
сфері державного управління

30/ 1

Листопад

Мельничук І.В.
к.ф.н.,, доцент

http://mdu.in.ua/index/

14

Європейська інтеграція

60/ 2

Червень

Черних Є. М.,
к.ю.н., доцент

http://mdu.in.ua/index
/derzh/0-246

Курси для державних службовців
Програма
на 30
годин

Програма
на 60
годин

10 осіб

20 осіб

30 осіб
Очні

40 осіб

від 50 осіб

950грн

850грн.

750грн.
650грн.
Дистанційні

550грн.

850грн.

750грн.

450грн.

1900 грн.

1700
грн.

1700 грн.

1500
грн.

650грн.
550грн.
Очні
1500
1300 грн.
грн.
Дистанційні
1300
1100 грн.
грн.

1100 грн.
900 грн.

ПРИМІТКА: конкретні дати визначаються після завершення формування груп. Перелік послуг
постійно оновлюється. Слідкуйте за анонсами на сайті mdu.in.ua.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (0629) 58-75-86, 067-723-71-83, 068-23-50-162
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Перелік курсів підвищення кваліфікації для
науково-педагогічних працівників
№ Назва програми
з/п
1
«Розвиток професійної
компетенції викладача
ЗВО»

Годин
кредитів
120/4

2

Технології змішаного та
дистанційного навчання з
використанням Moodle

30/ 1

3

Програма інтенсивних
курсів англійської мови
для НПП

8- 16

4

Школа педагогічної
майстерності

40/1,3

Програма на 30
годин

Відповідальний Термін
ЗадорожнаКнягницька
Л.В., доктор
пед. наук,
доцент
Педченко О.В.,
к.ф.н.,
Волік Н.А.,
к.ф.н.,

Лютий
листопад

Посилання на
сторінку сайту
http://mdu.in.ua/
index/zvo/0-227

Березень
жовтень

http://mdu.in.ua/
index/zvo/0-227

Пефтієва О.Ф.,
к. ф. н, доцент
Золотько Ю.С.,
старший
викладач
Сабадаш Ю. С.
доктор
культур.,
професор

Жовтеньгрудень

http://mdu.in.ua/
index/zvo/0-227

Березень

http://mdu.in.ua/
index/zvo/0-227

Курси для працівників ЗВО
10 осіб
20 осіб
30 осіб
Очні

40 осіб

950грн

850грн.
750грн.
Дистанційні

650грн.

850грн.

750грн.

550грн.

650грн.

Курси для працівників ЗВО «Школа педагогічної майстерності»
10 осіб
20 осіб
30 осіб
40 осіб
Програма на 40
Очні
годин
1230грн.
720грн.
550грн.
460грн.
Дистанційні
1030грн.
520грн.
350грн.
260грн.
ПРИМІТКА: конкретні дати визначаються після завершення формування груп. Перелік послуг
постійно оновлюється. Слідкуйте за анонсами на сайті mdu.in.ua.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (0629) 58-75-86, 067-723-71-83, 068-23-50-162
Посилання на сторінку: http://mdu.in.ua/index/zvo/0-227

11

Перелік курсів підвищення кваліфікації
для розвитку професійних
компетентностей
№ Назва програми
з/п

1

2

3

4

« Секретар –референт у роботі
з інформаційної та
документаційної підтримки
управлінської
діяльності»
Програма іншомовного
комунікативного тренінгу з
англійської мови
Особливості використання
ділової української
мови у професійному
спілкуванні
Підготовчі курси для
складання іспиту на
визначення рівня володіння
державною мовою

10 осіб
Програма на 30
годин

950грн
850грн.

Програми на 10
годин

480грн.
350грн.

Годин/
кредитів

Відповідальний

10/ 0,33
ЄКТС

Кудлай В.О.
к.н. із соц.
комунікацій,
доцент

Березень http://mdu.in.ua/
жовтень index/profkomp
etencii/0-309

30/ 1 ЄКТС

Павленко О. Г.,
д.ф.наук,
професор
Нікольченко М.
В., к. ф. н,
доцент

Протягом http://mdu.in.ua/
року
index/profkomp

Посилання на
сторінку сайту

10/ 0,33
ЄКТС
8/ 16 годин

etencii/0-309
Протягом http://mdu.in.ua/
року
index/profkomp

etencii/0-309

Мельничук І.В. Протягом http://mdu.in.ua/ne
ws/u_mdu_provodit
року
к.ф.н.,доцент
imutsja_ispiti_na_ri
ven_volodinnja_ukr
ajinskoju_movoju/2
021-09-21-4001

20 осіб

30 осіб

Очні
850грн.
750грн.
Дистанційні
750грн.
650грн.
Очні
480грн.
390грн.
Дистанційні
350грн.
280грн.

40 осіб
650грн.
550грн.
-

ПРИМІТКА: конкретні дати визначаються після завершення формування груп. Перелік послуг
постійно оновлюється. Слідкуйте за анонсами на сайті mdu.in.ua.
За додатковою інформацією звертатися за тел. (0629) 58-75-86, 067-723-71-83, 068-23-50-162
Посилання на сторінку: http://mdu.in.ua/index/profkompetencii/0-309
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