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ПУБЛІКАЦІЇ

1. Лепшеєва, М. С. "РОЛЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПРИР

ОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН." П’ята міжнародна конференція молодих учених: Х

арківський природничий форум (19-20 травня 2022 р., м. Харків): збірник т

ез.–Харків: ХНПУ імені ГС Сковороди, 2022.–277 с.: 79. URL: https://dspace.

hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7399/1/%d0%a5%d0%90%d0%a0%d0%9

a%d0%86%d0%92%d0%a1%d0%ac%d0%9a%d0%98%d0%99%20%d0%9f%d0

%a0%d0%98%d0%a0%d0%9e%d0%94%d0%9d%d0%98%d0%a7%d0%98%d0%

99%20%d0%a4%d0%9e%d0%a0%d0%a3%d0%9c2_2022_2_06%20.pdf

2. Лепшеєва М. «Імідж вчителя: психологічний аспект». Моделі життє тво

рчості у сучасних соціокультурних контекстах. Матеріали доповідеи ̆ ву

зівської науково-теоретичної інтернет-конференції для студентів, аспі

рантів, викладачів, учителів шкіл, вихователів 10 грудня 2021 р. 
https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6585/1/Збірник%20конф.pd

f

3. Лепшеєва М. Особливості формування іміджу педагога ХХІ століття. Інноваці

йні Педагогічні Технології В Цифровій Школі. ІV Всеукраїнської (З Міжнародно

ю Участю) Науково-практичної Конференції Молодих Учених 11-12 Травня 202

2 Року. URL : https://drive.google.com/file/d/1m4IANxOpWldI-Ri3Mi6_d3ML9Wu

yRZsT/view

https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7399/1/%d0%a5%d0%90%d0%a0%d0%9a%d0%86%d0%92%d0%a1%d0%ac%d0%9a%d0%98%d0%99%20%d0%9f%d0%a0%d0%98%d0%a0%d0%9e%d0%94%d0%9d%d0%98%d0%a7%d0%98%d0%99%20%d0%a4%d0%9e%d0%a0%d0%a3%d0%9c2_2022_2_06%20.pdf
https://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/6585/1/Збірник%20конф.pdf
https://drive.google.com/file/d/1m4IANxOpWldI-Ri3Mi6_d3ML9WuyRZsT/view


Участь у конференціях,

тренінгах, семінарах
КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання 

природничих дисциплін у середній та вищій школі» (26-27 травня 

2022р, ПНПУ імені В.Г.Короленка), 16 годин 

2. Всеукраїнська (з міжнародною участю) науково-практична 

конференція молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в 

цифровій школі» (12-12 травня 2022р, ХНПУ імені Г.С.Сковороди), 8 

годин.

3. П’ята міжнародна конференція молодих учених «Харківський 

природничий форум» (19-20 травня 2022р,м.Харків)

15 чевня 2022 р. Участь у майстерці «Репозитарій ХНПУ імені

Г.С.Сковороди: сервісно-пошукові можливості«

7 квітня 2022 р. участь у вебінарі «Психопедагогічні рекомендації для 

роботи з дітьми 6-11 років», організованої "Міжнародною асоціаціацією

сучасної освіти, науки та культури"

СЕМІНАР



Стажування,

підвищення кваліфікації

1. Стажування в управлінні Державної служби якості освіти в Харківській о

бласті (01 листопада 2021р – 31 грудня 2021р).

2. Опанування програми наукового гуртка «Навчання через дослідження» (

січень-червень 2022р, ХНПУ імені Г.С.Сковороди, Кафедра освітології та 

інноваційної педагогіки). Удосконалення мовно-комунікативних, інновац

ійних, рефлексивних компетентностей педагогічного партнерства.

3. Всеукраїнська онлайн конференція з підвищення кваліфікації. Як вчити 

ефективно нові методики та професійні звички. Тема: Ключові компетен

тності НУШ. Система запамʼятовування інформації на уроках. (23 вересн

я 2022 року) 15 годин

4. Онлайн – курс «Цифрофізація навчальних процесів школи за допомогою 

освітньої системи HUMAN» (28 вересня 2022 року) 12 годин.

5. Онлайн-курси платформи масових відкритих курсів Prometheus «Освітеі інстру

менти критичного мислення» (19.09.2022), 60 годин (2 кредити ЄКТС).



НАУКОВА АКТИВНІСТЬ

Суб`єкт підвищення кваліфікації ГО «Платформа ОСВІТИ», ЄДРПОУ 43830174

Сертифікат № 6559779816147377

Тема: Ключові компетентності НУШ. Система запам’ятовування
інформації на уроках.

Обсяг часу: 15 годин/0,5 кредиту (ЄКТС)
КВЕД 85.59

директор ГО "ПЛАТФОРМА ОСВІТИ"

Ставіцька Г. О.
24.09.2022

pifa.com .u a

Сертифікат розроблено відповідно до п-13 постанови КМУ від 21 серпня 2019 року №800 (зі змінами та доповненнями внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року №1133)

Всеукраїнська онлайн конференція з підвищенням кваліфікації

Як вчити ефективно. Нові методики та професійні навички.

Лепшеєва Марія Сергіївна
Підтверджує, що вона/він з "23" вересня по "24" вересня 2022 року

брала/в участь у підвищенні кваліфікац ії

Лепшеєва Марія Сергіївна

397606-694629-1128/09/2022

СЕРТИФ ІКАТ

Виданий  19.09.2022
prom etheus.org.ua

СЕРТИФІКАТ
ЦЕЙ  СЕРТИФ ІКАТ ЗАСВІДЧУЄ, ЩО

Mary Lepsheieva
усп ішно зак інчив(ла) к урс

Освітні інструменти  критичного мислення,

наданий  викладачем  Сергієм Терно

через платформу масових відкритих онлайн -к урсів Prom etheus,

та навчився(лася):

- мотивувати  учн ів до навчання та задовольняти  їхн і освітн і потреби  якнайкраще;

- використовувати  ек зистенціальний  аналіз В . Франкла для гармон ізації освітнього

середовища та забезпечення власного емоційного добробуту;

- упорядковувати  свою  ак тивн ість відповідно до важливості справ;

- використовувати  стреси  для власного особистісного та фахового зростання;

- створювати  належн і освітн і умови  для виховання усп ішних та щасливих людей ;

- орган ізовувати  еколог ічний  освітн ій  процес;

- доцільно добирати  засоби  діагностики  компетенцій  учн ів.

Форма навчання - дистанційна.

К ільк ість годин  - 60 годин  (2 кредити  ЄКТС).

Автентичн ість цього сертифікату може бути  перевірена за

https:/ /courses.prom etheus.org.ua:18090/cert /972e4 f86898a4e6d990fc742a49755d1


