
Курси підвищення кваліфікації учителів початкових класів  

з проблеми: «Інноваційні підходи до формування предметних компетентностей 

у молодших школярів як основа реалізації концептуальних засад сучасної 

освіти» (14.01-25.01) 

 

Орієнтовна тематика випускних робіт 

1. Формування та розвиток предметних компетентностей молодших 

школярів шляхом використання інноваційних технологій навчання. 

2. Інноваційні засоби навчання як шлях до реалізації компетентнісного 

підходу у викладанні предметів початкової школи. 

3. Особливості організації освітнього середовища у початковій школі в 

умовах реалізації концепції «Нова українська школа». 

4. Формувальне оцінювання – шлях до успішного навчання. 

5. Тему визначає здобувач освіти з урахуванням методичної проблеми над 

якою працює та проблеми курсів підвищення кваліфікації. 

 

 

Курси підвищення кваліфікації учителів початкових класів  

з проблеми: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя 

початкових класів в умовах функціонування Нової української школи»  

(11.02-22.02) 

 

Орієнтовна тематика випускних робіт 

1. «Сучасні підходи до вдосконалення професійної компетентності вчителя 

початкових класів в умовах реформування загальної середньої освіти» 

2. «Створення розвивального середовища в освітньому процесі початкової 

школи відповідно до Концепції «Нова українська школа» 

3. «Зростання професійної компетентності вчителя початкових класів як 

фактор підвищення ефективності освітнього процесу в умовах функціонування 

Нової української школи» 

4. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість 

педагога. 

5. Тему визначає здобувач освіти з урахуванням методичної проблеми над 

якою працює та проблеми курсів підвищення кваліфікації. 

 

 

  



Курси підвищення кваліфікації учителів початкових класів  

з проблеми: «Шляхи реалізації компетентнісного підходу як інноваційного 

засобу модернізації початкової освіти з урахуванням пріоритету соціалізації 

молодшого школяра» 

(15.04-26.04.2019) 

 

Орієнтовна тематика випускних робіт 

1. Інноваційні засоби навчання як шлях до реалізації компетентнісного підходу 

у викладанні предмета «Математика». 

2. Інноваційні засоби навчання як шлях до реалізації компетентнісного підходу 

у викладанні предмета «Українська мова». 

3. Інноваційні засоби навчання як шлях до реалізації компетентнісного підходу 

у викладанні інтегрованого курсу «Я досліджую світ». 

4. Шляхи реалізації компетентнісного підходу як інноваційного засобу 

модернізації початкової освіти з урахуванням пріоритету соціалізації 

молодшого школяра. 

5. Тему визначає здобувач освіти з урахуванням методичної проблеми над якою 

працює та проблеми курсів підвищення кваліфікації. 

 

 

Курси підвищення кваліфікації учителів початкових класів  

з проблеми: «Створення умов для творчого розвитку й успішної самореалізації 

учнів у контексті оновлення змісту початкової освіти» 

(10.06-21.06) 

 

Орієнтовна тематика випускних робіт 

1. Розвиток творчих компетентностей учнів шляхом використання 

інноваційних технологій та методів навчання. 

2. Шляхи створення комфортного освітнього середовища для гармонійного 

розвитку молодшого школяра в умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа».  

3. Дидактичні умови самореалізації особистості учня початкової школи у 

процесі навчання. 

4. Розвиток та успішна самореалізація учнів початкової школи шляхом 

організації навчально-пошукової та дослідницької діяльності. 

5. Тему визначає здобувач освіти з урахуванням методичної проблеми над 

якою працює та проблеми курсів підвищення кваліфікації. 

 

 

  



Курси підвищення кваліфікації учителів початкових класів  

з проблеми: «Шляхи вдосконалення професійної компетентності вчителя 

початкових класів в умовах функціонування Нової української школи»  

(15.10-25.10) 

 

Орієнтовна тематика випускних робіт 

1. «Інноваційна діяльність учителя початкових класів в умовах реформування 

сучасної системи шкільної освіти» 

2. «Розвиток предметних і ключових компетентностей учнів шляхом 

застосування інноваційних технологій в умовах упровадження Державного 

стандарту початкової загальної освіти» 

3. «Використання цифрових пристроїв та інформаційно-комунікаційних 

технологій для розвитку творчого самовираження вчителя початкових класів в 

умовах функціонування Нової української школи» 

4. Готовність до інноваційної діяльності як важлива професійна якість 

педагога. 

5. Тему визначає здобувач освіти з урахуванням методичної проблеми над 

якою працює та проблеми курсів підвищення кваліфікації. 

 

 

Курси підвищення кваліфікації учителів початкових класів  

з проблеми: «Створення умов для творчого розвитку й успішної самореалізації 

учнів у контексті оновлення змісту початкової освіти» 

(11.11-22.11) 

 

Орієнтовна тематика випускних робіт 

1. Формування та розвиток творчих компетентностей молодших школярів 

на основі партнерства між учителем, учнем і батьками.  

2. Шляхи створення комфортного освітнього середовища для гармонійного 

розвитку молодшого школяра в умовах реалізації концепції «Нова українська 

школа».  

3. Дидактичні умови самореалізації особистості учня початкової школи у 

процесі навчання. 

4. Інноваційна діяльність учителя як основа його педагогічної майстерності 

та шлях до успішної самореалізації учнів.  

5. Тему визначає здобувач освіти з урахуванням методичної проблеми над 

якою працює та проблеми курсів підвищення кваліфікації. 

 


