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РОЗКЛАД КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 
у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

(13 червня - 18 червня 2022 р.)

Спеціальність 014.09 Середня освіта (Інформатика)

Тема: "Державний стандарт базової середньої освіти на засадах Концепції Нової Української Школи ‒ нові підходи до 
навчання та викладання інформатики в 5-6 класах"

Час 
проведення

Кількість 
годин Тема заняття Викладач(і)

Понеділок, 13 червня 2022 року

10:00-11:20 2
Державний стандарт базової середньої освіти. Інформатична освітня 
галузь: компетентнісний потенціал та вимоги до результатів навчання 

учнів

СІКОРА Віра Степанівна (кандидат фіз.-мат.наук, доцент кафедри алгебри та 
інформатики);                                                                                                                 

ТЕРЛЕЦЬКА Інна Дмитрівна (консультанта КУ "Міський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників" Чернівецької міської ради)

11:30-12:50 2 Математика в умовах НУШ сучасної школи МАРТИНЮК Сергій Васильович (кандидат фіз.-мат.наук, асистент кафедри 
алгебри та інформатики)

Вівторок, 14 червня 2022 року

10:00-11:20 2
Огляд модельних програм з інформатики для 5-6 класів та навчально-
методичного забезпечення до них. Підходи до створення навчальної 
програми з інформатики на основі модельної навчальної програми.

СІКОРА Віра Степанівна (кандидат фіз.-мат.наук, доцент кафедри алгебри та 
інформатики);                                                                                                                       

ТЕРЛЕЦЬКА Інна Дмитрівна (консультанта КУ "Міський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників" Чернівецької міської ради)

11:30-12:50 2 Формувальне оцінювання як інструмент побудови індивідуальної 
траєкторії навчання учнів

СІКОРА Віра Степанівна (кандидат фіз.-мат.наук, доцент кафедри алгебри та 
інформатики);                                                                                                                       

ТЕРЛЕЦЬКА Інна Дмитрівна (консультанта КУ "Міський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників" Чернівецької міської ради)

13:00-14:20 2 Наступність в організації освітнього процесу між ланками освіти Нової 
української школи

МАРТИНЮК Сергій Васильович (кандидат фіз.-мат.наук, асистент кафедри 
алгебри та інформатики);                                                                                                                  

СІКОРСЬКА Руслана Михайлівна (вчитель-методист початкових класів ліцею 
20, регіональний тренер НУШ)

Середа, 15 червня 2022 року

10:00-11:20 2 Концепція Нової української школи: умови входження в простір 
загальної середньої освіти

ШЕВЧУК Кристина Дмитрівна (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти)

11:30-12:50 2 Формування індивідуальної траєкторії критичного мислення школярів

13:00-14:20 2 Шляхи підвищення ефективності уроків згідно програми НУШ МАРТИНЮК Сергій Васильович (кандидат фіз.-мат.наук, доцент кафедри 
алгебри та інформатики)

Четвер, 16 червня 2022 року

10:00-11:20 2 Особливості формувального оцінювання школярів ПРЕДИК Аліна Анатоліївна  (кандидат педагогічних наук, доцент кафедри 
педагогіки та методики початкової освіти)

11:30-12:50 2

Викладання теми "Алгоритми та програми" в НУШ

МАРТИНЮК Сергій Васильович (кандидат фіз.-мат.наук, асистент кафедри 
алгебри та інформатики);                                                                                                        

КОСТРИБА Олександр Володимирович (вчитель інформатики Чернівецького 
ліцею №20, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, багаторазовий 

переможець конкурсу “Учитель року”)13:00-14:20 2

П'ятниця, 17 червня 2022 року

10:00-11:20 2 Розвиток творчої активності учнів при вивченні математики та 
інформатики

МАРТИНЮК Сергій Васильович (кандидат фіз.-мат.наук, асистент кафедри 
алгебри та інформатики)

11:30-12:50 2
Цифрові інструменти для формувального оцінювання на уроках 

інформатики

СІКОРА Віра Степанівна (кандидат фіз.-мат.наук, доцент кафедри алгебри та 
інформатики);                                                                                                                       

ТЕРЛЕЦЬКА Інна Дмитрівна (консультанта КУ "Міський центр професійного 
розвитку педагогічних працівників" Чернівецької міської ради)13:00-14:20 2

Субота, 18 червня 2022 року

10:00-11:20 2 ФІНАЛЬНЕ ТЕСТУВАННЯ СІКОРА Віра Степанівна (кандидат фіз.-мат.наук, доцент кафедри алгебри та 
інформатики)

Всього 30
Ідентифікатор зустрічі: https://meet.google.com/cut-skbf-zwb


