
 

 
Відділ освіти  

Яворівської районної державної адміністрації 

Опорний заклад 

«Івано-Франківська ЗОШ I – III ступенів імені Івана Франка 

Яворівської районної ради Львівської області» 

81070, смт Івано - Франкове, вул. І.Франка, 1, cмт Івано – Франкове, Яворівський район, Львівська область 

тел. (0259)3 - 35 – 72, e-mail:shkolayaniv@ukr.net   

 

НАКАЗ 

12.11.2020                                                                                                                                 №145   

смт Івано – Франкове 

 

   Про проведення навчальних семінарів 

для педагогічних працівників 

на базі опорного закладу у 2021 році 

 

    

   Відповідно до стратегії розвитку опорного закладу на 2017 – 2022 роки, проєкту плану 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників опорного закладу на 2021 рік, згідно 

вимог Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та науково – педагогічних працівників, 

затвердженого постановою КМУ №800 від 21.08.2019 року  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.Організувати та провести на базі опорного закладу у 2021 році наступні навчальні семінари  

та навчальні семінари – тренінги для педагогічних працівників опорного закладу з видачею 

відповідних сертифікатів: 

- «Використання  платформи Google Workspace для організації дистанційного та змішаного 

навчання»; 

- «Використання сервісу Canva for education для організації дистанційного та змішаного 

навчання»; 

- «STEAM — драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей і навичок майбутнього; 

- «Актуальні напрями в освіті. STEM в умовах сучасної школи»; 

- «Правила дистанційної комунікації між учасниками освітнього процесу»; 

- «Використання онлайн – дошки Padlet для роботи з учнями класу»; 

- «Електронна атестація педагогічних працівників»; 

- «Презентація можливостей електронних журналів та щоденників NZ.UA»; 

- «Використання табличного процесора Excel в методичній та освітній діяльності». 

 

2.Тиховській О.А., вчителю математики та інформатики: 

2.1.Розробити та подати до 25.12.2020 на розгляд методичної ради опорного закладу план та 

методичні матеріали навчального семінару - тренінгу «Використання  платформи Google 

Workspace для організації дистанційного та змішаного навчання»; 

2.2.Провести у січні - лютому 2021 року для педагогічних працівників опорного закладу 

навчальний семінар - тренінг з вищезазначеної теми відповідно до затвердженого 

методичною радою плану.  

 

3. Окуловій О.В., вчителю хімії: 

3.1.Розробити та подати до 25.12.2020 на розгляд методичної ради опорного закладу план та 

методичні матеріали навчальних семінарів «STEAM — драйвер розвитку в учнів ключових 
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компетентностей і навичок майбутнього; «Актуальні напрями в освіті. STEM в умовах 

сучасної школи»; 

3.2.Провести у квітні - жовтні 2021 року для педагогічних працівників опорного закладу 

навчальні семінари з вищезазначеної теми відповідно до затверджених методичною радою 

планів.  

 

4. Ізб’янській С.А., практичному психологу: 

4.1.Розробити та подати до 25.12.2020 на розгляд методичної ради опорного закладу план та 

методичні матеріали навчального семінару «Правила дистанційної комунікації між 

учасниками освітнього процесу». 

4.2.Провести у лютому - березні 2021 року для педагогічних працівників опорного закладу 

навчальний семінар з вищезазначеної теми відповідно до затвердженого методичною радою 

плану.  

 

5. Дацко – Онищак О.С., заступнику директора з навчально – виховної роботи: 

5.1.Розробити та подати до 25.12.2020 на розгляд методичної ради опорного закладу план та 

методичні матеріали навчального семінару - тренінгу «Використання сервісу Canva for 

education для організації дистанційного та змішаного навчання»; 

5.2.Провести у січні - лютому 2021 року для педагогічних працівників опорного закладу 

навчальний семінар - тренінг з вищезазначеної теми відповідно до затвердженого 

методичною радою плану.  

 

6.Дацко – Онищак О.С., заступнику директора з навчально – виховної роботи: 

6.1.Розробити та подати до 25.12.2020 на розгляд методичної ради опорного закладу план та 

методичні матеріали навчального семінару - тренінгу «Використання онлайн – дошки Padlet 

для роботи з учнями класу»; 

6.2.Провести у січні - лютому 2021 року для педагогічних працівників опорного закладу 

навчальний семінар - тренінг з вищезазначеної теми відповідно до затвердженого 

методичною радою плану.  

 

7.Кубішин О.І., вчитель української мови та літератури: 

7.1.Розробити та подати до 25.12.2020 на розгляд методичної ради опорного закладу план та 

методичні матеріали навчального семінару - тренінгу «Електронна атестація педагогічних 

працівників». 

7.2.Провести у січні - лютому 2021 року для педагогічних працівників опорного закладу 

навчальний семінар - тренінг з вищезазначеної теми відповідно до затвердженого 

методичною радою плану.  

 

8.Гриньків Н.Р., вчитель української мови та літератури: 

8.1.Розробити та подати до 25.12.2020 на розгляд методичної ради опорного закладу план та 

методичні матеріали навчального семінару - тренінгу «Презентація можливостей 

електронних журналів та щоденників NZ.UA». 

8.2.Провести у січні - лютому 2021 року для педагогічних працівників опорного закладу 

навчальний семінар - тренінг з вищезазначеної теми відповідно до затвердженого 

методичною радою плану.  

 

9.Ігнатюк І.Р., вчитель математики та інформатики: 

9.1.Розробити та подати до 25.12.2020 на розгляд методичної ради опорного закладу план та 

методичні матеріали навчального семінару - тренінгу «Використання табличного процесора 

Excel в методичній та освітній діяльності». 

9.2.Провести у січні - лютому 2021 року для педагогічних працівників опорного закладу 

навчальний семінар - тренінг з вищезазначеної теми відповідно до затвердженого 

методичною радою плану.  
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10.Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора з навчально – 

виховної роботи Михайлишин О.З. 

 

Директор опорного закладу                           М.Ліскевич – Карпа 

 

   З наказом ознайомлено: 

 

                      О.Михайлишин 

 

                      О.Тиховська 

 

                      О.Окулова 

 

                      С.Ізб’янська 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток до наказу опорного закладу 

№  145   від 12.11.2020 

«  Про проведення навчальних семінарів 

для педагогічних працівників 

на базі опорного закладу у 2021 році» 

 

Навчальний семінар - тренінг 

«Використання сервісу Canva for education для організації 

дистанційного та змішаного навчання» 

   Тренер – Оксана Дацко – Онищак, заступник директора з навчально – виховної роботи 

опорного закладу «Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської 

районної ради Львівської області», вчитель першої кваліфікаційної категорії, учасник 

навчальних семінарів та тренінгів з питань використання сервісів Google for education для 

організації дистанційного та змішаного навчання та використання онлайн – дошки Padlet 

для роботи з учнями класу. 

План навчального семінару: 

1. Сервіс Canva та його можливості. 

2. Як отримати доступ до сервісу Canva for education безкоштовно. 

3. Функціонал сервісу Canva for education. 

4. Можливості сервісу Canva for education для організації дистанційного та змішаного 

навчання. 

Кому це буде корисно: 

 учителям-предметникам,  

 класним керівникам,  

 адміністраторам закладів освіти,  

 асистентам педагога,  

 керівникам гуртків,  

 керівникам методичних об’єднань. 

За участь у навчальному семінарі Ви отримаєте: 

1. Свідоцтво учасника навчального семінару, в якому зазначається кількість 

прослуханих годин. 

2. Презентацію з матеріалами. 

 

 

 

 

 

 



 

 
Навчальний семінар 

«Актуальні напрями в освіті. STEM в умовах сучасної школи» 

 
   Тренер – Оксана Окулова, вчитель хімії опорного закладу «Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів імені Івана Франка Яворівської районної ради Львівської області», вчитель вищої 

кваліфікаційної категорії, вчитель – методист,  

”Вчитель року –2020” в номінації  “Вчитель хімії” (обласний етап, грудень 2019); Топ–20 

Global Teacher Prize Ukraine; Випускниця курсу Teaching ICT with Inquiry (навчання на основі 

учнівського запиту через дослідження) у European Schoolnet Academy; учасниця MIEExpert 

2019-2020 міста Львова і області Microsoft в освіті –Україна; "Oksana Okulovahas 

successfully attended the International Teacher Weeks Program 5 -18 August 2018 at CERN, 

Geneva, Switzerland”; учасниця фестивалю «KhmelnytskyiEdFest–2019.Start»; 

GlobalTeacherPrizeUkraine,#Microsofteducation,#MicrosoftUkraine,#scientix. 

 

Про навчальний семінар 

   На семінарі обговорюватиметься актуальність STEM-освіти та необхідність популяризації 

STEM-дисциплін серед учнів. Буде розглянуто стратегії STEM-навчання та практичні кроки 

для впровадження STEM у класі. Обговоримо можливості впровадження STEM в освітній 

процес в умовах НУШ. З’ясуємо переваги та можливості, що дає участь у відкритому 

європейському проекті Science on Stage. 

   Готових ідей не буде, але буде власний досвід впровадження STEM у класі та організації 

STEM-подій в своєму навчальному закладі.  

План навчального семінару: 

 STEM - актуальний напрям в освіті, що відповідає сучасним тенденціям розвитку 

суспільства. 

 Шляхи впровадження STEM в освітній процес. 

 Стратегії STEM-навчання. 

 Як організувати STEM-івенти та STEM-активності для учнів. 

 Практичні кроки для впровадження STEM в класі. 

 Проектна діяльність як інструмент впровадження STEM в умовах НУШ. 

 Science on Stage - європейська платформа для STEM-викладачів (оглядово). 

Кому це буде корисно: 

 Для заступників директорів, 

  директорів ЗНЗ та коледжів,  

 вчителів початкової ланки, фізики, хімії, математики, інформатики, мистецьких 

дисциплін. 

За участь у навчальному семінарі Ви отримаєте: 

1. Свідоцтво учасника навчального семінару, в якому зазначається кількість 

прослуханих годин. 

2. Презентацію з матеріалами. 
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Навчальний семінар 

«STEAM — драйвер розвитку в учнів ключових компетентностей 

і навичок майбутнього» 
 

 
   Тренер – Оксана Окулова, вчитель хімії опорного закладу «Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ 

ступенів імені Івана Франка Яворівської районної ради Львівської області», вчитель вищої 

кваліфікаційної категорії, вчитель – методист,  

”Вчитель року –2020” в номінації  “Вчитель хімії” (обласний етап, грудень 2019); Топ–20 

Global Teacher Prize Ukraine; Випускниця курсу Teaching ICT with Inquiry (навчання на основі 

учнівського запиту через дослідження) у European Schoolnet Academy; учасниця MIEExpert 

2019-2020 міста Львова і області Microsoft в освіті –Україна; "Oksana Okulovahas 

successfully attended the International Teacher Weeks Program 5 -18 August 2018 at CERN, 

Geneva, Switzerland”; учасниця фестивалю «KhmelnytskyiEdFest–2019.Start»; 

GlobalTeacherPrizeUkraine,#Microsofteducation,#MicrosoftUkraine,#scientix. 

 

Про навчальний семінар 

   На семінарі обговоримо актуальність STEM-освіти та необхідність популяризації STEM-

дисциплін серед учнів. Розглянемо STEM, STEAM, STREAM як інструмент розвитку 

ключових навичок XXI століття. Обговоримо можливості колаборації та впровадження 

STEM в освітній процес через участь у міжнародних проектах. З’ясуємо переваги та 

можливості, що дає участь у відкритому європейському проекті "Science on Stage". 

План навчального семінару: 

1. STEM-освіта як світовий освітній тренд. 

2. Що таке STEM, STEAM, STREAM. 

3. Шляхи впровадження STEM в освітній процес. 

4. Проектна діяльність як інструмент розвитку ключових компетентностей. 

5. Science on Stage - європейська платформа для STEM-викладачів. 

Кому це буде корисно:  

 для заступників директорів,  

 директорів ЗНЗ,  

 вчителів початкової ланки, фізики, хімії, математики, інформатики, мистецьких 

дисциплін. 

За участь у семінарі Ви отримаєте: 

1. Свідоцтво учасника навчального семінару, де зазначається кількість прослуханих 

годин. 

2. Презентацію з матеріалами. 
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Навчальний семінар - тренінг 

«Використання  платформи Google Workspace для організації 

дистанційного та змішаного навчання» 
 

   Тренер – Олена Тиховська, вчитель математики та інформатики опорного закладу 

«Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської районної ради 

Львівської області», вчитель першої кваліфікаційної категорії, кваліфікований тренер 

методичного проекту КЗ ЛОР «ЛОІППО» з питання професійного розвитку педагогічних 

працівників та їх філій,  учасник навчальних семінарів та тренінгів з питань використання 

платформи  Google Workspace для організації дистанційного та змішаного навчання. 

План навчального семінару: 

1. Платформа Google Workspace та її можливості. 

2. Функціонал платформи Google Workspace. 

3. Можливості платформи Google Workspace для організації дистанційного та 

змішаного навчання. 

Кому це буде корисно: 

 учителям-предметникам,  

 класним керівникам,  

 адміністраторам закладів освіти,  

 асистентам педагога,  

 керівникам гуртків,  

 керівникам методичних об’єднань. 

За участь у навчальному семінарі Ви отримаєте: 

1. Свідоцтво учасника навчального семінару, в якому зазначається кількість 

прослуханих годин. 

2. Презентацію з матеріалами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Навчальний семінар - тренінг 

«Електронна атестація педагогічних працівників» 
 

   Тренер – Ольга Кубішин, вчитель української мови та літератури опорного закладу «Івано 

– Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської районної ради Львівської 

області», вчитель першої кваліфікаційної категорії, учасник навчальних семінарів та 

тренінгів з питань електронної атестації педагогічних працівників та з питань роботи в 

програмі КУРС: Школа. 

Про навчальний семінар. 

    Електронна атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована на всебічне 

комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначається відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, 

педагогічне звання. Метою атестації є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення 

рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, 

розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності 

навчально-виховного процесу. Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є 

обов'язковою. Атестація може бути черговою або позачерговою.  

    Система електронної атестації дозволяє педагогам самостійно через мережу Інтернет 

подавати заявки на проходження чергової або позачергової атестації. Також в системі передбачено 

автоматичне створення списків педагогів, що підлягають черговій атестації. Системою 

електронної атестації передбачено 3 рівні атестаційних комісій. Усі створені заявки педагогів 

автоматично розподіляються та передаються для підтвердження відповідальним особам в 

залежності від рівня атестаційної комісії. При обробці заявок на атестацію відповідальна особа 

має можливість перегляду основної інформації про педагога (освіта, стаж, тощо). При створенні 

заявки педагог має можливість заповнити рейтингову форму з метою самооцінки свого 

професійного рівня. Голова комісії має можливість перегляду результатів самооцінки педагога та 

можливість оцінювання його професійного рівня шляхом заповнення тієї ж рейтингової форми. За 

результатами двостороннього оцінювання, система автоматично визначає загальний рівень 

професійної майстерності педагога.  

    В разі незгоди педагога з результатами проходження атестації, системою передбачена 

можливість подання апеляції для атестування педагога комісією вищого рівня. 

   На навчальному семінарі буде надано пояснення щодо технічного алгоритму формування 

заявок педагогічних працівників на атестацію та пояснення щодо створення паролів для 

вчителів з метою доступу до системи електронної атестації. 

План навчального семінару: 

1.Алгоритм формування заявок на атестацію та атестаційних списків.  

2.Створення паролів для вчителів з метою доступу до системи електронної атестації та 

можливістю подати заявку на атестацію. 

 

Кому це буде корисно: 

 учителям - предметникам,  

 адміністраторам закладів освіти. 

За участь у навчальному семінарі Ви отримаєте: 

1.Свідоцтво учасника навчального семінару, в якому зазначається кількість прослуханих 

годин. 

2.Презентацію з матеріалами. 

 



Навчальний семінар - тренінг 

«Презентація можливостей електронних журналів та 

щоденників NZ.UA» 
 

   Тренер – Наталія Гриньків, вчитель української мови та літератури опорного закладу 

«Івано – Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської районної ради 

Львівської області», вчитель другої кваліфікаційної категорії, учасник навчальних семінарів 

та тренінгів з питань можливостей електронних журналів та щоденників NZ.UA. 

Про навчальний семінар 

   Під час вебінару учасникам буде наочно продемонстровано переваги електронного обліку 

навчальних досягнень учнів над паперовим. Це особливо буде помітно, коли розглядатимуться 
можливості доступу до них учнів, батьків в будь-який час та в будь-якому місті. Електронний журнал 

дає можливість педагогам оперативно інформувати батьків про оцінки і відвідуваність уроків їхніх 

дітей. Педагоги мають змогу розсилати повідомлення-оповіщення учням і батькам класу про можливі 
події, зміни в розкладі, про заміни уроків, про зміни в режимі роботи школи. Важливою мотивацією 

педагогічних працівників до роботи з електронними журналами та щоденниками на сайті «Нові 

знання» є те, що він є складовою частиною Всеукраїнського проекту «КУРС: освіта» (ІСУО), не 
потребує створення нової бази даних, синхронізується з іншими складовими  даного проекту. 

 

Електронний журнал 
Для кожного класу по кожному предмету створюється журнал. Доступ до нього мають вчителі-предметники, класний 
керівник, директор. 
Батькам і учням журнал недоступний. 
За допомогою електронних журналів вчителі за два кліка можуть: 

 виставити оцінки, 

 відзначити відсутніх, 

 написати зауваження до відміток і пропусків, залишити коментарі до уроків (наприклад, «контрольна робота»),  

 внести домашні завдання. 
По кожному предмету вираховується кількість пропусків і середня відмітка за семестр. 

 

Електронний щоденник 
На підставі даних, внесених вчителями до журналів, для кожного учня формується його електронний щоденник. 
У щоденнику відображено все, що вчителі внесли до журналу (відмітки, пропуски, коментарі тощо), а також поведінка і 
зауваження за кожен тиждень. 
Для батьків є можливість «підписувати» щоденник своєї дитини. 
Батьки учня мають доступ до всіх даних тільки своєї дитини. 

 

План навчального семінару: 

1. Вхід в систему. 

2. Як створити електронний журнал. 

3. Додавання стовпців та виставлення оцінок. 

4. Розрахунок тематичної та річної оцінок здобувачів освіти. 

5. Видалення зайвих стовпів при помилці. 

Кому це буде корисно: 
 учителям-предметникам,  

 класним керівникам,  

 адміністраторам закладів освіти. 

 

За участь у навчальному семінарі Ви отримаєте: 

1.Свідоцтво учасника навчального семінару, в якому зазначається кількість прослуханих 

годин. 

2.Презентацію з матеріалами. 
 



Навчальний семінар - тренінг 

«Використання табличного процесора Microsoft Excel в 

методичній та освітній діяльності». 

   Тренер – Ірина Ігнатюк, вчитель математики та інформатики опорного закладу «Івано – 

Франківська ЗОШ І – ІІІ ступенів імені Івана Франка Яворівської районної ради Львівської 

області», вчитель – спеціаліст, учасник навчальних семінарів та тренінгів з питань 

використання табличного процесора Excel в методичній та освітній діяльності. 

Про навчальний семінар 

   Під час семінару – тренінгу учасники оволодіють навиками роботи в  Microsoft Excel —

 табличному процесорі, і для роботи з електронними таблицями, створеною 
корпорацією Microsoft для Microsoft Windows, Windows NT і Mac OS: 

 створення різних видів графіків і діаграм; 

 проведення елементарних розрахунків; 

 використання математичних і статистичних функцій, завдяки чому його можуть використовувати 
школярі і студенти для розрахунків курсових, лабораторних робіт тощо.  

 

План навчального семінару: 

1. Процесор Excel та його можливості. 

2. Функціонал процесора Excel. 

3. Практичні вправи з використання процесора Excel.  

Кому це буде корисно: 

 учителям-предметникам,  

 класним керівникам,  

 адміністраторам закладів освіти,  

 асистентам педагога,  

 керівникам гуртків,  

 керівникам методичних об’єднань. 

За участь у навчальному семінарі Ви отримаєте: 

1. Свідоцтво учасника навчального семінару, в якому зазначається кількість 

прослуханих годин. 

2. Презентацію з матеріалами. 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://uk.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
https://uk.wikipedia.org/wiki/Windows_NT
https://uk.wikipedia.org/wiki/Mac_OS

